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ΟΟΡΥΗΙΟΘΗΤ ΘΤΑΤΕΜΈΕΝΤ 

ΤῇΘ σοοργΙσπΠί ἰανν οἱ ἰπΠ6 ὑπίῖθα ϑίαϊθϑ - ΤΙ 6 17, υπίῖθα 
ϑίαϊθϑ Οοαθ - σοποθίη9 ἴΠπΠ6 πη κίησ οἱ ρῃοϊοσορ!θϑ οὐ 
οἶποι Γθριοαιιοϊοηϑ οὗ οοργησπίθα πηδίθυϑί. 

παθι οϑηΐδὶ πη σοπαϊ το 5 Θρθο Π6α ἰῃ ἴΠ6 ἰανν, ΠΟΥ Γ165 δηα 
ΘΙΌΠΪν6 5 86 δι πογΖθα ἴο ἔπ] ἢ 8 ρῃοϊοοσοργ οὐ οἴου 
Γθργοαικοίςοη. ΟηΘ6 οἵ [πΠ656 ϑρϑοι θα οοηαϊ τ! οηϑ 5 παῖ ἴΠ6 
ρῃποίΐοοοργ οἵ οἴπροι Γθργοασαμποίϊοη 5 ποῖ ἴο ὈὉΘ “τΙ566 ἴοῦΓ δ8ὴγ 
ριΓΡρΟΘ6 οἰἴποι ἴπ8η ρηναῖθ ϑἴπαγ, ΘοποΙ γϑηΪρ, οὐ 
Γ[ΘΘΘΘΙΟἢ." [ἃ ιΙ56Γ ΠΊΔΚΘΘ ἃ ΓΘαι651 οί, οὐ ἰαἴθυ ι1565,8 
ρῃποίοοοργ οἵ ΓΘριοαιιοίοη ἴοῦ ριρο565 ἰῇ ΘΧΟΘΘ95 οἵ "[δ]γ 
ι1[56,. [Πα8ῖ 561 ΠΊΔΥ ὉὈΘ [8006 ἴοΥ οΘοργηαῃπῖ ἰπἰΠΠΠσοιπηθηί. 

ΤΗὶδ5 ἰπϑι το Γθϑϑῖνθϑ ἴΠ6 τἰσῃῖὶ ἴο Γθί 56 ἴο δοοθρῖ 8 
ΟΟΡΥ οΥ̓ασΥ ἰΐ, ἰη [5 [υασοηηθηΐ, {ΠΠΠΠπ|ϑηΐϊ οἱ ἴπΠ6 ογαθυ 
γνοια ἰηνοῖνθο ν] οἰαἰἴϊοη οἵ ἴπΠ6 σοργηῖσπί ἰϑνν. 
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πυγπρε ΤΠ παηῖπθι ΞΞατίν 
ΒΟΗΝ 1864-0 Ὲ|ῈΞ 0 1905 

ΡΗΟΡΕΘΘΟΗ͂ ΟΕ ΟἰΑϑϑΙ0Αι. ΡΗΙΠ ΠΟΙ ΟΟΥ 
ΙΝ ΟΟΙυΜΒΙΑ υΝίνΕΗ8ιΤΥ 

ΒΘΟΗΟΙΑΗ͂ ΑὐΤΗΟΗ͂ ΤΕΑΟΗΕΗ 

᾿ς 

Α5Α ΜΕΜΟΗ͂ΙΑΙ. ΟΕ ΗΙ5 {|ΠπῸὶῚ ΑΝΌ ννοηκ 
5 ΘΤυῦῈ ΝΤ8 ΑΝΌ ΕΠΙΕΝΌΒ Οανε 

ΗΘ (ΙΒΗΑΗῪ 

ΤΟ ΗΙΘ ΑΙΜΑ ΜΑΤΕΗ 

Α. Ό. 1907 

" ὁ 
δι Λέιμον ὁ ὁ πονὸς μοι 

θεοῖσιν δούλαν χέρ ἔχειν. 





ΒυΟΟΘΟΘΆῸΝΜ ἀβα ΟΘῸ Ν 

ΤΗΒΘΟΟΒΙΡῚ ΒΙΟΝΙΝ ΜΌΔΘῸῊΗΙ 

ΒΕΠΙΟΠΙΑΕ 

ἈσΟΟΕΘΕΝΈΤΙΒΟΒΝ 

ΝΟ ΤΟΝΌΜ ΤΌΥΓΠ115 

ΒΕΘΒΝΒΌΙΤ 

ΗΒ ΝΕΒΙΟΌΚΝ ΤὺθΟΓ ΕΚ ΔΗΒΡΙΝΝ. 

ΕΌΙΤΙΟ ΒΕΟΌΝΒΘΑ. 

Ξε 

ΠΙΡΒΙΑΕ 

ΙΝ ΑΘΟΙΒΌΒΝ 8. 9. ΤΕΠΒΝ ΒΗ. 

ΜΌΟΘσΟΘΟΙΧΧΧΥΙΙ. 



ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ ἘΘΙΤΊΟΝΙΚ ΒΕΟΌΝΏΌΑΝΕ. 

(ὑοπιιρὶι αὐ ῬΓΙΟΡΙ5. αἰ οηΐβ. φαὰ8 ἃ. 1860 Ιυσθπὶ νἱάϊέ, 
ΘΧΘΙΙΡΙΔΡΙθι5 αἰ γ θη 18. πονᾶπι ρᾶγαγὶ ορογίογοϊ. 40 [ΘΙ ΡΟΓΘ 
810 Γ]5 ΒυΘΟΙΙσογαπι γα δον δα Οπΐθ ἐοπια5 ΡΓΙτ5. ἴοχ- 
ἴαπι οὑπὶ ἀρρδγαίι ΟΥΙἔ60 Ομ ΐΠ6Π5. ἴθγα δθβοϊαίαβ γαῖ. [{- 
46 δι 5 ΓΘΟΘΠΒΙΟΠ6πὶ Ρ] ΠΡ πιῖ5. ἃ 1Π1ὰ Ῥγίοῦθ ἀϊνθγβδμι ᾿ἐθγᾶγ 
Ρἰδου δ, πἶϑὶ φυρὰ οἱ βρμαϊπιαΐα χφαδθάδπι (0}]] Ροϊθγαηΐ οἱ 
ἰθούϊοποϑ 'π Αἀάθηἀῖ5 ϑαϊ οπὶβ ππαϊοτὶβ ργοθαΐδθ γθοῖριὶ. θυυμ 
ΥΘΓῸ ἴἰᾶθ0 πογὰ γΓϑοθηβίο ομρ τᾶ ΘΧΒΙθΘαΐ, ααδθ οομπμηθηίᾶ- 
ΡΠ οὐ ΙΟΧΙοἷ5 ἀθβυ θη 5 Προ π65. ΡᾶΡ πὰ ἃά60 ΥἱΓῸ5 πο ἰη- 
ἀοοίοβ ΠΙΟΡΓΑΡῚ ροβϑίηῇ, α{Π|6 γίβαμι δϑὲ ἰδοίϊοπαπι ΠΟΥ ΔΓ ΕΠ. 
4ΙΔΓΕΠΙ 5ΘΠΒῈ5. ΠΉΪΠ5 ἴῃ ἀρΘΓίο ροβίϊαβ βῆ, ΒΓΘΎ θαι ̓ πΐθυργο- 
[αἰ ΟΠ 6 πὴ ΡΓΔΘπ 6 ΓΘ. 

ΤΗΒΟΟΕΙΤΌΟ ἢ. 

1ά. 1, 9. οἷ ἐς ἀδιπϊπυϊξίναμπι νοοῖβ οἷς, υἱ ἀμνός ἀμνίές. ---- 
40. πυρραῖος ἱ. ᾳ. πυρρός, υἱ ἐρυϑραῖος --- ἐρυϑρός. εἴ. 
ΠΡ ΘοΚ. Ραγα] ρρΡ. Ρ. 319. ---- 55. αἰολέχος ἀδιϊπυϊναπι θονῖ- 
απ δἀϊροίγὶ αἰόλος. αἱ ΙΝ, 20. πυρρέχος ἃ πυρρός. Ἰθ]4. 9 ἄ- 
μα θοτγῖοθ ργὸ ϑέαμα. οἵ. Π141}1. Θ΄. Π. ρ. 849. --- 62. ἐκλή- 
ϑειεν ΟΡ] γίοπθπι ποθ, οἵ, Βαΐπι. αν. Π. Ρ. 388. --- 890. 
λαδρά ἰ. 6. χλευαστικῶς. νἱὰ. ΡΆΠΟΙ. ΥΠ. Ρ. 416. ---- 106. 
Θυμβρέδος. [πι6]]1ρ ΓΘΡΊΟΠΘΙΙ ΡΓΟΡΘ ϑ'υγδοιβδαβ βἰἕδηι. ---- 
110. Ἑλέκας ἱ. 8. Καλλιστοῦς. --- 193. ἐξ ὀρϑῶν 86. ὀμ- 
ματῶν. οἵ. Υ͂, 86. οἱ ϑορι. 0. ἢ. 538. ἐξ ὀμμάτων ὀρϑῶν. 

1. Π,4. ποϑείκει οτῖοθ ρτὸ προσήκει. οἵ. 1411. Π. 
Ρ. 844. 686. --- 34. λᾶκος γμγὸ λῆκος, οἵ. Ηδδγοι. λάκος (6. 
λᾶκος). ἤχος. ψόφος. ---- 31. χαλκέον Βοτγίοθ ρῥτὸ χαλκεῖον, 

αϑῇ., ὈΙΔ}. Π. Ρ. 188. --- 60. καϑυπερπετέρω ἃς ἔτι καὶ 
ΞΡ ῦν, ᾿ηυ οἵ (θη 8) ἰδφιθ αὐΐς, οἵ. εἰς ἔτι καὶ νῦν [χι. 



ΙΝ ΡῬΡΕΑΕΕΑΤΊΟ. 

οἶδη. ἀθ 5δουῖ. ὁ. 14. --ϑέ. ἐξάλλαξε, πιοπίθηι πιθάηιὶ αἰΐοηα- 

ἶ 453. -- γέρσα Ὀοτῖοθ ῥγὸ ἕρση: 
ἰ. γιά. ΡΒ]. ΥἼ. ν. 496. 106. ἀὲρ 

δὰ ΟΣ ΩΝ Η. γΡ. 51. ---- 111. 1Έ6}Π|6Ὸ,,αϑρθοίμ 580 ἐἤβείοηξ, οἱ 

προλρὰ ἠπι ἑογγαπι ἀοβσοτθηι. “"---- 121. Ισπρὸ περεελεέκταν. -- 

197. τὰ φίλα Θαρβιοπιῖοθ. ---- 160. ἀτρεχὲς θΟΓΙΟΘ ΡΓῸ ἄτρ ἔ- 

ος. θ 141}. Π. ν. 88. - 1561. ἀκρατῶς 80. κυαϑους. 

1ᾳ. ΠΙ. 51. λίπος Ἀγροοονγίβιοθ αὖ μῦρον ΑΡΟΎΥ͂, 113. -- 

6. Αροβίορϑϑίβ: 5.6 ὲ 81 ΠΟΤ ἸΠΟΤΊΑΤ᾽ --- (30. ἴῃ μῶν ἐπηραρυβίομεις 

τΟρΡΘΓΔΒΟ). Οιιοὰ νεγῸ αα 16 ρεγ πεί (.. 6. 1181), τ οὐ τη 50. 

εἰν ΠΟΥ. -- 238. ποτεμᾶάξα τοὶ. 6. προσηνεγῆξε. ἀπὲ )ωπε. τςς- 

9ῶ9. πῆχυς διαλόςς εἰμι ρίαπιϑβ ἰάθ0 410 ΡἰαἰΘΌΠΙΟ ῬἘ- 

οἷϊο οἵ Ρδγθιι580 Ξοπαι πο τϑάάθηβ. --- 80. α Τ ραέῶ:- πᾶ 

Γραίου. ἵν ' " : 

᾿ 14. 1}, 18. δ᾽ φρτὸ δὴ οἱ τἷδ 3860}118. --- κρΑρολείρο ἡ ρα 

σμων. 1 8. κακοφάγος ἃ 5|1Γρ6 ΓΡΖΔΑ. ᾿ἀπάθ ἐδδοὸ ̓  - 

ῬΕΣΞῚΣ Ἵ 3: οὗτων. 
ἔν. 950. πολύγραος. γθαᾶστις. --- 32. Κρ ὁτῶνα ἰδὲ " υαρν 

Αἀὰ καλεῖ οἵ. Ηοπι. θά. 9, 882 5664. ---Ἴ7. εὗξῶω. οἵ, ἃ ἊΣ ᾿ 

61. ..«4ἀ πιογίατίμην ἐπι ΟΡΟΤῈ ἐγ αΐ " ΟὔΒΟΟΘΠ6, Οἵ. μὴν ΤῊ 

ἴ ἄς οὔϑοοθπᾶ σόπογὰ 58] αἰ οπἷ5 ΡΟ]]. ΙΥ. πΝ ΕἸΝ. 464, 50. 

; 

ψΨ 
ή Ὁ 

γνῷ 63. δρέξεεν, σοπβηπόηι 6586 Ποτοά. ΙΝ, 43. 9}: 

1ὰ Ρ΄ 9. ἀνακλέπτω ἃ 51π|ρ|10] χλέπτῶ ΠΟ πιΔΡῚΒ δ᾽ 

ἕω δὰ τὰς ἐοϑ ͵ τό αὐτὸν. 
ἔργι συδπὶ ἀναρπάξω 8 Ὁ ἁρπαζω. ᾿’ΞΞ ,ϑ ὙΡΝΜ "μὲ - : 

᾿ ὃ ) ρρὴ ᾿ς γιγσ. Εο].ὄ ΠΠ. 9]. 
ς οἀδρισδε., ορρίηπογα, οἵ. ΥΓΡ. Ὁ : ' β 

ἼΩΝ ὁ εογίοβ.-- -38. κυνάς» οαπῖβ [εηηπα, γιά. ΡΒΙΠΟΪ. νΙ 

μῇβ ρθη ὅ δος :. 6. λάγνος ἃὉ ὑς9 αἱ βοῦβος ΙἸΥ͂, 17. (ΥἹά. 
, 444.-- ἐῦ!! . (8. γος. ἀρ ὐβθρθ "; 

᾿ἄθηςι ἃ βοῦς. --- 62. ποϑέ Ῥονῖοθ ὑτὸ ποϑὲέν. 05. λειτος 
ἰηΐν. ο. 

΄ . ᾽ 
ε ; Ἅ" Π166. ἀν 

γαϊσο παἰπι5 γΓθοΐθ λιτός 5οΥ θ᾽ ἴαΓ. ---- 101. ὡς: δὶ ϑιοθ 

Ι ᾿ 1101. 11. Ρ. 446. 
45. 7 ιδεο. ἰαβείναε, νἱὰ. ῬΆΙΟ , 1. 

Νὰ, ά τ Τη}6}}Π|06 ,.,}α γῈ ΤΟΥ ΟΥ̓, πον] δϑῖηιο 

γ' γα ὉΘΥ Ὶ , 5. γϑσία 
ἡπίου ρορμῖμπι, εἱίγα ὉΘΤῸ ἤμιις ααοὸ ΟἸἰμίαο εἴ Ομαϊεοηπῖβ ΥῈ0 

᾽ 
» Ὁ ΒΩ 

ἔτ᾽ ἃ 48, ἀπόγονος δ᾽ ὁ ἤτοι 
εἰἵνρο“.. 96 ἔτ᾽ πυνδὴν Ἐς μρρυε ς ἐερῖῃ τον 

ἐρέτράοα 

[ωνεὺς ἢ ἔτι ἃ ᾿ ΟΤμοσο. ΧΙ. Ρ. 919. π ; 
υἱωνεὺς ἢ ἔτι ἀποϑεν . Τὶᾶ νλεθον ΒΕ κιλοὀμω 

ἧς ἔ ᾽ς τὸ ἄνω γέ 
καὶ τοῖς ἔτι τουτῶν εἰς τὸ γ ῥέρδαμος 

δον οδὲ πιοηβ ἰαία ἀοηεπαηϑ 1. 9. Ιαΐθ ΡΓΟΒρΘΟΙΆΠΒ; ἐδελες, 

Ηοταΐ. ΕΡ. 1, 11, 36. Ἰοδιι5 ὁ ιϑὶ Ἰαίο ηιαγβ αΥ̓ΘΊ 7). ---- Ὁ. ἐν "ε 

μῦν, πο μᾳ ῖ τὰ "ποηΐος εἴγεα αοϊοθαπί. --- 185. ἜΝ ̓  ευίρον 

: ἰηρΐ5. --- 15Ὁ. ν ἕ - 
56. χαμευνίσι. ουμῤηϊδιι5 ΡαπΙΡΜΊΕΙ5. "Ἣν δι ἐπι 

σατες ἀηια υδϑίγα ξοπίαπα (οηιρογ αϑί18, Θ0Π01}. ἐπ Ήγ 
3 

ΡΕΒΑΒΕΑΤΊΙΟ. ν 

1ά. ΚΥ]1, 88. πήποκα θοτῖοθ ργὸ πώποτε. --- 48. ὦ θο- 
γίοθ ῥγὸ ὅϑεν ρθν αἰϊγδοίίοπθπι ργὸ ἐκεῖϑεν οὗ. 

1ὰ. ΙΖ, 18. Ἰαηρο ὅσσον τι. --- 18, ὦ ΒοτΓίοθ ΡΓῸ ὅϑεν. ---- 
27. ἐγκαγχάσατο κόχλῳ. οἵ. Β61011. ἐγέλασε χαρίεν ἐπὶ τῷ 
τοῦ κόχλου ὀστράκῳ. ἤδϑγοι. καγχᾶται; ἀτάκτως γελαᾳ. --- 
86. γαϑεῦσεν οδϑὲ ἀαΐ. μ]ὰν. 56. ὄμμασι. 

14. Χ', 18. χροΐξεταις {δὲ σογγιηιρὶΐ ποοίοηι (ΡΙ ααΐ. ἤθη. 
4, 2, 81.) οἵ. χρῴξω. χραίνω. --- 48. ὑπν ὧν ῬοτΓίοο ΡΙῸ 
υπνουν. 

14. ΧἹ, 19. σφηλός ἱ. ᾳ. σκληρός γ6] δριμύς., οἵ, Ηδδγ ΟΝ. 
8. ΥΥ. σφηλόν. σφειλόν. ἄσφηλοι, σπηλόν. --- 839. μαν οφό- 
θῶς Τϑοίϊ8 ΒΟΥ ΒΓ ααὰπὶ μανν. 56ηϑι ΠΟῸΠ ἀΐνοθγβο. --- δ7. 
μασεῦμαι ζαΐαγαπι γοΡθὶ μανϑάνω ῥγὸ μήσομαι ἃ 5ιῖγρθ 
ΜΗΘ, υπάο προμηϑής, Ἰρυμηϑεύς 411. ---- 59. πόϑ'᾽ γἱά. 
ϑιρΓὰ ΔΑΥ͂, 62. ----66. πήποχ᾽ νἱά. ΔΑ ΥΥ1Π|. 33. ---66. λεπτύ- 
νοντα.-. τηιαογ ϑοθηΐθηι. 

14. ΧΗ, ι8. ἔἴσπνιλος γογῖιβ βου δ᾽ [Ὁ 4π8πὶ εἴσπνηλος 
θοάθπι 56Πη8ι1. ---- 85. ἐπεβὦταε Ἰοπίοθ ρὑγὸ ἐπεβοᾶται. 

1Δ. ΧΙΠ, 18. εἴκων οἵ. δά ΠΙ, 4. ---- 97. Κιανάν 50. γῆν. 
-- 65. μεταρσία 1. 4. μετέωρος 50. ἦν. [π|6]Πρα.»πᾶνῖ8 8:- 
ἸΠΔΠΊ ΘΗ 5 ἰπδίγαοία οὐ ἰπ πιᾶγο ἀθάποία ογαΐ, αἱ φαΐ ρτγοϊδοϊανὶ 
οϑϑθηΐ; 564 γβ]ὰ ὑ516 δά πιδάϊΐαμῃη ποοίθῃῃ ἤθιοθβ Ηδγου] θη 
οχρθοίδηΐθβ οοηδβίγι οἷα ὑθηθθδηΐ. “" 

1ὰ. ΑΙΡ, 1. ἃ. ἀλλα τοιαῦτα ἢ. 6. πολλὰ χαίρειν, 
Αἰσχέν ᾳ 50. λέγω. ---- 11. βοῦβος. πιαρηιιδ, {ιο 5θηϑιι 80- 
ΡΠΡΟΝ ϑ'υγδουβᾶπυβ βύβος (5ογ. βύβος) ἀϊχίθ5ε ἰγδάϊίυν ΕΝ. 
216; δὅ..) ΥΟΧ ἃ βοῦς ἀδγίνγαϊα αἱ ραγίϊου]α ορ ἐαΐοα βοῦ γε] βῦ. 
ἴδιάθπι κοχλίας οβὲ οἶνος καχλάζων. πορφύρων., υὔιιηι {μ|- 
δόμα, 7). ἘΪΠ ΘΟ βίσοῦ ΒΟΙΠΘΓ τγαγάο γουε]ροΐ, “ς --- 38, τὴν ὦ 
ΞξΞ- ἐκεῖϑεν, οἱ μᾶλα, σόπαθ, οἴ. ργογθγθίαπι ᾿ύμο ἐϊαο Ἰαογίηιαθ. 
-- 46. οὐδ᾽ εἰ ἴογθ ποθὴ ἀϊον ἃ ΒΡ] 1οἱ οὐδέ. οἵ, Ατὶϑέ. 
γ6βρ. 862. --- 58. ὑπόχαλπκος. ριιοῖϊα [αἴδα οἱ ρογῇαα, οἵ. 
ΡΙαἴαγοι. ΝΌΓΑ]]. Ρ. 66. Α. οἱ Ηδγοάϊδη. Ρ. 447. Ῥίογβ. 

1ἃ. ΑΨ, 5. αυτεῖ Ῥοτῖοθ ργὸ αὐτοῦ. οἵ, ΘΌΡΙι. Ὁ. Ὁ. 288. 
τ 18. ταὐτᾷ ἱ. 6. τῇ αὐτῇ --Ξ ὡσαύτως. ----95. ἡνίδ᾽ ἐγών. 
ἔπ ἐφο, ἱ. 6. Ῥγοιπιρία δ0πὶ| οἵ ραγαΐα δά ἕαοϊθπάπηι συοά 1068 
(Δἀ διπάμιμι), οἵ. ΟΔΠ]Π πὶ. 1ν. ᾽π Π 6]. 189, Πογαΐ. 5. Ι.. 1. 18. -- 
27. αἱρετὸ βᾶμα. Ἰοίϊο ρϑάρηι, οἵ, Εαγὶρ. Τγοδά. 349. -----ἀν ε ὅ- 



ΥἹΙ ῬΕΑΒΕΑΤΊΙΟ. 

δρυπτε. Ἰογίβ ἰασογαία, Οἵ. μαστιγίας, δρυφάς. Ῥτογογθίυπι 

πάλιν αἴ γ- μ- χρ. 5. (οἵ. ΡΓΟΥΘΓΒΙαπι πάλιν ἃ ὗς παρορίνει). 

γαγϑι5 [6165 πιο Π 50.110 [γεἰὶ νοϊμηΐ, ΕπΟδΘ Ρἰστιαπι ποίαί. ---- 

41. τὰν ψυχὰν προτέϑεικα ἀϊοίμππι δῇ υἱ προδιδόναι τὴν 

ψυχήν ὅορΡ!. Απί. 822.. προβάλλειν ψυχήν ἘχύΡΙΡ. ΒΝ. 188.. οἵ. 

Εατίρ. ΡΗ. 810. ϑανάτῳ προτεϑέντα. --- 40. ὕἕππος ---- ΟἸπῖ550 

ΡΟ ἃροβιορθϑίῃ λαχτίξει. φαοά Ἰαἰοὶ ἴπ 56 αι θη 08 γοΥδ 15 χω- 

λὸν δ᾽ οὐ δεῖ τι γενέσϑαι. ---- 49. ἐξαπάτας κεκροτημέ- 

νοῦς ἵπ ζαϊαοῖῖθ ἐαοτγοϊίαϊ!, οἵ. Φ 0 Π01!.. ΗΘ ΒΥ ΟΝ. 5. ΥΥ. κρότημα 

οἱ ἄκροτον. 56|011. ΑΥΤΙΒΙ. Νὰ}. 969. --- 18. ἀϑαρέως Ϊ. 6. 

ὑβοιστικῶς - οἵ. ϑδυρρ. Ερίβι. Ονι. Ρ. 76. -- 88. ἐκνασσᾶν 

βυηἱ νηττῶν παῖδες (υἱ ΤΊ Θοσι. 189. 1119. ἐκ κακοῦ ο5} κακοῦ 

παῖς) νοὶ νηττιδεῖς. 6 δὰ Ῥγουθυθῖδ!}} οἷ πηθίαρΒΟΓ] 00 ἰα! απ 

ἀϊοϊϊοπαπι ραϊγοπυποαγαπι Οἵ. Ατιβίορι. Ραδο. 1067. ἀλωπεκι- 

δεῦσι οἱ Οταιπὶ γαλιδέως ἀραιὰ Ηοϑγ οἰίαπι, Θοηΐοπεϊα ᾿ἰσὶυῦ 

πᾶθο .. δέ 5ἰομέ απαί68 Οηυῖα πἰαπίο ογα εἰαπροηία5. “" --- 98. πὲ- 

ουτεν ῬοΟΙΙ͂ΟΘ ΡΓῸ πέρυσιν. ---- 10]. Χρυσώ οριἱποίοπ ὕθπε- 

τἶβ. ---- 196. 1951. Μιλατίς Ῥοτῖοθ ΡΓῸ ΓΜιλησίς ᾿. ᾳ. Μιλη- 

σία. ϑοπίεπίία παρὸ: τιμίου ποδία Εἴ ραϑβίογ ϑαπιῖιβ αἸσοηῖ 

9 ἰοαίιι8 Ααοπῖαϊ εἰγαίιδ ἨΟΞΊίεαΥ' οεί. “ἢ. 6. [θοἱϊ βίγασαϊα ΟΧ ορὶ!- 

ἃ ἴαπα ϑαπιίῖα ἰοχίγιουμι ἈΠ Θ5᾽ ΛΠ αὐτο ἴαοία βυῃῇ. -- 149. 

εἵἷξεῖς. νἱά. δά 1. 4. 

14. ΧΡΊΙΙ, 38. ἐπὶ ἱστῷ - αα τοίαπι ἐοαοηααηι. 

Τὰ ΖΕΙ͂ 9]. ἀκρόχλοος: ναϊάο ραϊπηι8. 

14. ΧΧ, 66. ἄμματα 00 ἅ ἢ. 9. κατ᾽ ὀρϑοπάλην. --- 

913. κρατέουσε εβῖ ἀαί. ρίαν. Ῥγ οὶ]. ουΐϊ ΡῬ6Γ ποίαπι ἃπᾶ- 

οοἰαἰπίαθ σοπαβ γογθαπι ἤπὶ απ αἀάϊταν ρτὸ .. καὶ ἐκ κρατέον- 

τος φύσιν. "" 

Ιὰ. ΧΧΙ, 1. μαλοπάρανος Αδοῖϊοθ ρτὸ μαλοπάρειος 

ῬΙ411. 1. Ρ. 86. 
11. ΧΧΠ, 4. ὑπάσσαλος ᾿ΑΘοΙ106 ΡΓῸ ὑπόσαλος. --- 6. 

χἀντιφίλησ᾽ ἐῶ. εἰ Νιοϊαπι υἱοϊςοίην πιϊὶ ποερίιηι ργαΟθΟΥῈ 

βἴιαηι. --- 10. ἀκίδρας. οἵ. σγτ!!!. ἀκιδρός: ὃ ἀσϑενής. 

Ηοϑυ οι. ἀκιδοωνάξω (τοοίο [5. γοΞβίυβ ἀκιδρωπαξω) - ἀμ- 

βλυωπώῶ. 
Ι 

Ερίρν. ΚΥΗΙ, ὅ. πελωριστὸς ἱ. 6. περιβόητος . οἵ. Ηε- 

26. μέ ᾿ιδοΐμϊα ἴῃ οἵΐνα.- [50 1 ΠῚ ΓῸΠι ἃ 

ΡΕΒΑΞΒΕΑΤΊΙΟ. γΠ 

ρύεεν, βοὰν. ---- ΧΙ, 6. ἀγρεμό : : 

᾽ 
, Ι μο νξὲ ς Ἰ, 6. δηΐδᾷ σταλ κ 

Ηδθγοῖ. --- ΧΧΙ, 2. πολλοῖς 86. ἐνιαυτοῖς »- 

Ὁ 1 ὦ, 

Ιυηρ8 1 χϑεῖν. --- : )έ ᾿ ᾿ 8586 ποτιμοχϑεῖν. ΥΙΙ, 4. πηρὲ ποτιεϑδέχεσϑαι. ---. ὙΠΠ.1. 
μρ ̓ δὴ ἑαηι ἐηιθηΐ γιαηι ἀπιαρέ ," ΡΟΥ 15. διηδηΐ Ζαδπὶ {ἰϊπιθηΐ 
"Ε ή͵ Ἐλος ἱ. 6. δεινὰ ΡΓῸ δβιιθβίαπεϊνο. ---- 5. ἀλῆτο θο 

Θ Ρ ὡς »- ὶ 'ν - . Ἴ κ᾿ ' Ρ ο ἡλᾶτο. 7. φιιοα αοδιαογίιμηι ργορμίδαθαί. ---- ΧΙΠ 
. Ῥοίίι5 ]Ιουΐδ βία φιαηι πιαγῖβ, οἵ. ὙΠΠ. 1 ᾿ 

Ι, Οοπἴογαϊπ μαϊὰ5 ἸάΥ}Π} δα ο βἰ Πρ ΪαΓΪ 5. --Υ. 8 
ν] 

ΜΟΡΝΟΗῦϑ. 

Ι,, δὅ. ' νή Εις, τρσυ θεω ὅν ἥεντος. οἰγομηιοῖγοα αὐ Ποίοβῖ: 
εἰς ἷ. 4. τεχνήεις ἃ δῆνος. ---- 66. 67. [ὰ ξ ( μόρα: ς 8 ος ( . ἴυηρο ἔραξε πε- 

γε: α 1. 6, χαμαιπετῆ ; χαμαίζηλα. διιγϊϊα. -ττο 11 ϑΝ βασι- 
ῇἥα ἰἱ. ὁ. βασιλεῖα. τορίαηι. -τ ὺ. Ἴ. δειλοθέτας 6806 5 ) 

Ῥομθη8., ἵμοβοαίον ἃ δέλος. δέλεαρ. δεῖλαρ ,- " - . , 

ΝΟ Ι Ι. 

Τὰ. ἐν ὑμετέ 1,106. ἐν ὑμετέροις κήδεσιε 1. 6. ἴπ ΟΥρΡΠοὶ ΤῊΓδοὶβ 
ΠΟΡΐΘ. --- 88. θ)6 Δ411}1}5 Ϊ πρόμος. ' : ΡΙΟΓ πΠθὰ5 οἵ. Ορρίαη. [χ. 1. 2. ---- 
ὅ9. ἀλπκυον ἐς 1,.4. ἀλκυῶν ΕΓΜ. 66. 80. ΑροΙ]]. ΒΝ ἥ ΩΣ 

αἰγεσιε ΤΑΓΪΟΓ ἀδίϊνγὶ ἰογπια ἃ αἷ ἐκ εθος ον 
Ἠεέγον, Βο κῦξε : 

Αἱ ἀκ ας ηυξ οἵ. Ορρίδη. [χ. "ἢ ΠΡ ΑΟ τς 18 

παύειν μέλλοιειν (αἴ ἀλκυό γ 7. τὰς δας δὲ εἶ κατα- 
γες. τὰ κύματα Ζωριεῖς 

΄ ἡ“ "ἐς, - ΡμΑα -- ὄνες). κηὺξ κῆηὺξ συνεχῶς ἐπειποῦ- 
΄, 

“ 

7 " 

. δαρίεθαί 1. 6. ἀθ]οοἰαθαϊ. ---- 119. οὐ φύγεν ὠδάν γ᾽ 3 
ραρΐ ἢΟΉ αὐοίογ7γ1 γήι5 65ί. -ττ 19]. 199 

ἘΞ : Ἵ 1, 122. ργασίοῦ : ἯΝ 
ἐἴαγι ἰαογψηιῖβ ἐππιγι Γαΐμπι ρίογο. ἡ βαπὸ δας 

1ά. 11, 44 ) : κε ἐ- π᾿ μη ὃ ἐ τὸν ἁ δέα. "6 ἀπιαβίμηι χιϊαθηι διμι7)ι. 
ὡς τῶν , 18. φορμος - ΟΥΑΒ5.πὶ Ρ᾿βοαίογαπι ἰθραπιθπ, ΄υρά 
“ἫΝ ΡΓΟ ΘΘΟΡΥ]ΟΔΙ οΓαὶ. ---- 15. κλήϑραν, οἵ Ηδ5 ἢ ὙΆΜΥΝΝ ] ᾿ οι. 

ηϑρα. μοχλος. ---- 18. τραφεράᾶν 1. το. ΠΈϑαρρεῦς ἐδ. 
’ . . . γουπνία ῬΤΟΥΘΡΒΙ4|15, νἱά. 

ἉΓΟΘΙΠΙΟΡΥ. 44: ; 57. 1. ν. 448. ---- 48. απιι ργοίογίας Ἰποιγυαγι5 »ϑεὶ 
ἰαΐμη ϑραίὶ } ἢ. ϑραίμιη σοποθαθθαηι. ---- 88. ὁγ κέν τον ἀριηϊπαίγιπι γῸ ἱ ( 4 ; 

. ’ 

Ξγοῖ. πελωρεῦει:. φανερῶς ποιξὶ (165. φανερον), οἱ κελω- ο15 ὀγκῖνος (τη816 'π Ἰοχίοἱβ ὄγχξνος) Ἶ νος). μρηοίμδ, ἤαηιιδ. 



ΨΙΠ ΡΕΑΒΒΕΒΑΤΊΙΟ. 

Ιὰ. Υ, 8. δόδα μάλων.-. τόβαθ σοπαγιηι, ταβόγοι. ΩΝ 

λᾶϑον. οδ]ιυϊοπθηι αῇῆεγ 6Ή8 : οἵ. οπι. θὰ. ὃ. 2391. φαρμακον 

-- κακῶν ἐπιλῆϑον ἁπάντων οἱ ϑιρΓᾶ δὰ ΤΉΘΟΟΓ. 1, οὖτα 

41. 48. Οοπβίγαθ ἐπερεισάμενος (τῷ λέϑῳ) ἄχρις γεισιποῦδων 

[ οὐβεθι 
. 

τ ΡΙ. 8. νόμος Ῥοτῖοθ ῥῖῸ νόμους. πρεκκηθρ σι ϑ τας 

ἔαΓ6: ,οἵπίοῦ Τωοοπιθαϊβ Πα 8 ΠΟῊ οουκρ μρηρννύρ π6 Ε0 φιιῖ τ τε 

ΑΟΠΠος ἵπ Ποϊααπιαο οἰϑίσιϊο ἀογηθθαί. “ --α 18. ἀειθρε- 

Ὁ 28" λίνον ἄκριτον. ρίαρα ρἰμγίηιοϑβ ϑῖη6 αἰδογί- 

πιῖη οἰοίράονε, οἵ. Νοπη. θίοη. ΧΕΥ͂ΠΙ, 386. ( τε ρα: Ἐν ιρτος 

ἄνδρα φέρουσι καὶ ἀγρωσσουσι γυναῖκα ἐρήςρ3 ων ̓  δ 

ογοραηί. --τ 84. μαυτον  Υἱά. δὰ ΤἬΘΟΟΥ. ὅτ με » ο- 

πῖι15 Ῥαβἰου  θῈ18 5818 ρα ΟΕ Γὰ Θδὲ.. αἱ ΠΟΥἃΠῚ ἃ6 ᾿ΝΘΕΡ ΡῈ8 

ἷ1. ““ --- 61. ἐμὶ5 ἐμ5818 ἨΟΉ απιρίδιι8 οὐθαϊοηίθηι. τὰκ λα 

ΙΔ. ΥΠ11., 38. αὐλα ί. αὐἷβ πἴάμδ. αὐ αὐλις προ Ἶ ̓ ᾿ ̓ 

.- -ρ6. φελοφληνής, πιραγμηι ἀπιαρϑ, Οἵ. ταν τε οὐτὸς φ ̓  

(τϑοῖο ϑ'] 38 5115 φλῆνος) οἱ προ πούδυυ 13... θὲ πιο φλη 

) Ϊ Ὁ ς . ναφαῶ. 

"3 σὰ ΤᾺ γνκὸ τπϑαι ἐφαύξορδι τ ἀν νυμῶνς, ἀγδίοῦ Βουμι 

ἕω... ὰ ἷ ὑγροίκως. -- 103. κω λοπε- ΟΡΘ υἰ6Πη8. --- 72. αγοιον 1. 6. ἀγροίκως. ον κθκότν αὐ 

δαι. υἱ γυιοπέδαι. χειροπέδαι. Ὀοὶπᾶάθ πέριστ ηἠδδυντθιοθε. ὁ 

πέριξ. εἰγοιμηιοίγοα; προ δαΐεπὶ Ἰονήρεοννβῆ ας σπρνηεα 

αἱ Ορρίαη. ὕγπη. "|. 259. περισταδὸν ἀμφιχυϑει μευ δίρρν. γνῷ 

ἐγγὺς ἀπέργων ἱπίθγργθίαγθ »»ἷπ σρε ρρϑθ πυδνβ ει 

Ιοπσίπαυᾶ γαραῖϊοπθ ΡΓΟΒΙθ 6Π5. πα ν8., ἘΘΨ Ἔ τοις ὩΣ 

(ΔἸ. ἔν. 193. - 348. ευὐκτεανος ἐς ὑὀπτοδ εν τε δέ τσ 

γοσίας ἤγαϑβ μαδεί, οἵ. ΤΙ ΒΕΓ. --- 264. ἤχμα μἄνρα χ 

ΘΟπβίγίπσοΓΘ. --- 370. ἐκκαπῦυσαε 1. 4. αϑε όμηίο πες δ 

Ουδαθ π᾿ δοσοπεθι8 ἃ γα] στὶ ΘΟπϑιιθί 41 πὸ " "πὸ Μ': βρῇ 

γαπι ἴογο οπιπίππι οαιι585 ἴῃ Γοἠγϑὶ Θμαρϑιϊοηπῖθιιβ ΕΡΊΟΙΒ ΘΧΡ 

ἔδα5 ἱπυθ 168. 

Η. 1,.. ΛΠΓΘΠΒ. 

ΤΗΕΟΟΘΒΙΤῚ ΤΟΥΠ11Α. 

14}}}. 1. 
Θύρσις ἢ Ἰϑιϑδῇ. 

ΘΥΡΣΙῚΣ. 
Ἁ ς ᾽ " Αδὺ τι τὸ ψιϑύρισμα καὶ ἁ πίτυς αἰπόλε τήνα 

ς .- ΟΝ ; δα ἢ Ν ἃ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, ἁδὺ δὲ καὶ τύ 
’ ᾿ ) ν Ἁ 4 9 3 “- συρίσδες" μετὰ Πᾶνα τὸ δεύτερον ἄϑλον ἁποισῇ. 

" -“»" [7 Ἁ " Ψ Ἁ - αἰκα τῆνος ἕλῃ κεραὸν τράγον, αἶγα τὺ λαψῇ᾽ 
» 3 3 ἡγῇ 

“ αἴχα δ᾽ αἶγα λάβῃ τῆνος γέρας, εἰς τὲ κατορρεῖ 
εν ΄ 2 Γ ἃ Ὰ ᾽ὔ ΟΙ ’ ἃ Ὁ α χίμαρος" χιμάρῳ δὲ καλὸν Ἀρξας. ἔστε α'ὶ ἀμξλξῃς. 

ΑἼΠΟΜΖΟΣ. 
[χη 9 ᾿ ως νΝ ω μ ᾿ ΄διον ὦ ποιμὴν τὸ τεὸν μέλος, ἢ τὸ καταχές 

αν" ᾽ ν -“ ’ ᾿ ἢ “ Ω τὴν ἄπο τὰς πέτρας καταλείβεται ὑψόϑεν ὕδωρ. 
4“ -»Ν Ἁ ᾿ “ αἴκα ταὶ Μοῖσαι τὰν οἰίδα δῶρον ἄγωνται. 

" Ἁ ᾿ » ’ . 3 ,ὔ 3 » Γ᾿ αρναὰ τυ σακίταν λαψῇ γέρας" αἱ δέκ ἀρξσκῃ 
" - ᾿ Ὁ χ ν᾿ ρος, τηνας αρνα λαβεῖν. τὺ δὲ τὰν ὕϊν υστερον ἕξεῖς. 

ΘΥΡΣΙῚΣ. 
Τῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, λῇς αἰπόλε τεῖδε καϑίξας 

’, Ἁ ν᾿ 3 ἊΣ Ἁ » ἡ συρίσδεν; τὰς δ᾽ αἶγας ἐγὼν ἐν τῷδε νομευσῶ. 

41ΠΟΖ2ΟΣ. 
3 , 3 Ὶ ᾿ ’ 9 ) Ω θὺ ϑέμις ὦ ποιμὴν τὸ μεσαμβρινὸν, οὐ ϑέμις ἅμιν 

᾿ ᾿ “» " .Ξ ἃ ΒΨ συρίσδεν. τὸν Πᾶνα δεδοίχαμες" ἡ γὰρ ἀπ ἄγρας 
᾿ Ἁ , ’ μὴ τανίκα κεκμακὼς ἀμπαύεται" ἔστι δὲ πικρός, 

-.-.-Πἔῤ  ϑῬϑΌϑΘϑοϑψΤψΤοΊ᾽͵᾽ 

: : ΄ -" ͵ 
-»" ὡς τὸ χατᾶντες τοῦτο γεώλοφον αἵ' τε μυρίκαι. 

ΒύΟσΟΙ, 6Ε. 
1 

9 



ΤΗΕΚΟΟΘΗΙΤΙ 

’ 3 Ξ , δα 

καί οἵ ἀεὶ δοιμεῖα χολὰ ποτὶ ῥῖνα καϑηται. 
" ᾿ Ἁ ’ ι , " ἢ χὰ 

ἀλλὰ τὺ γὰρ δὴ Θύρσοι τὰ ΖΔαφνιδος ἀλγὲ ἀείδες 

καὶ τᾶς βουκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἵκεο μοίσας. 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰν πτελέαν ἑσδώμεϑα, τῶ τὲ ̓ Πριήπω 

καὶ τᾶν Κρανιάδων κατεναντίον, ἅπερ ὃ ϑῶκος 

τῆνος ὁ ποιμενικὸς χαὶ ταὶ δρύες. αἱ δέ κ' ἀείσῃς. 

ὡς ῦχα τὸν Μιβύαϑε ποτὶ Χρόμιν ἄσας ἐρίσδων. 

αἷγα δέ τοι δωσῶ διδυματόκον ἐς τρὶς ἀμέλξαι, 
τι »3 " - Ὁ» ἈΝ , ᾽ , , 

ἡ δυ᾽ ἔχοισ᾽ ἐρίφως ποταμέλγεται ἐς δυο πέλλας, 
Α Ἁ , ’ ς ἕω -» 

καὶ βαϑὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἀαδεϊ κηρῷ; 
9 - ΓΙ ΄ 

ἀμφῶες νεοτευχές . ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον. 
- ᾿ ς ’ 

τῶ περὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόϑε κισσὸς. 
, . ἤ κι 9 3 

κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκομημένος᾽ ἃ δὲ κατ᾽ αὐτό 

καρπῷ ἕλιξ εἱλεῖται ἀγαλλομένα κρυκόεντι. 

ἔντοσϑεν δὲ γυνά, τὶ ϑεῶν δαίδαλμα τέτυκται, 
Ἁ "»»Ἤ 

ἀσκητὰ πέπλῳ τε καὶ ἄμπυκι. πὰρ δέ οἱ ἄνδρες 

καλὸν ἐθειράξοντες ἀμοιβαδὶς ἄλλοϑεν ἄλλος 
᾽ “" 

νεικείουσ᾽ ἐπέεσσι. τὰ δ᾽ οὐ φρενὸς ἅπτεται αὐτᾶς᾽ 85 
»] 9 δὲ ε -» ’ Ρώ » 

ἀλλ᾿ ὅκα μὲν τῆνον ποτιδέρκεται ἄνδρα γελᾶσα, 
᾽" 3 ᾿ ᾿ Ἁ δ »" ᾿ δ“ ππὶῚν Ἀ' ὅν 

ἄλλοκα δ᾽ αὖ ποτὶ τὸν διπτεῖ νόον. οἵ δ᾽ ὑπ ἔρωτος 

δηϑὰ κυλοιδιόωντερ ἐτώσια μοχϑίξοντι. 

τὼς δὲ μετὰ γριπεύς τὲ γέρων πέτρα τε τέτυκται 

λεπράς. ἐφ᾽ ἃ σπεύδων μέγα δίκτυον ἐς βόλον ἕλκει 40 

ὃ πρέσβυς. κάμνοντι τὸ καρτερὸν ἀνδοὶ ἐοικώς. 
ἷ, ἵὕ Ο’ Υ͂ ὦ 

φαίης κα γυίων νυν ὅσον σϑένος ἐλλοπιεύυειν 

ὧδέ οἵ ὠδήκαντι κατ αὐχένα πάντοϑεν ἶνες 

καὶ πολιῷ περ ἐόντι. τὸ δὲ σϑένος ἄξιον ἅβας. 
Ἁ Ψ“ {0 »Ἤ} ς 

τυτϑὸν δ᾽ ὕσσον ἄπωϑεν ἁλιτρύτοιο γέροντος 
᾿ - Ν 3 ’ 

πυρραίαις σταφυλαῖσι. καλὸν βέβριϑεν ἁλωα: 

τὰν ὀλίγος τις κῶρος ἐφ᾽ αἱμασιαῖσι φυλάσσει 

ἥμενος - ἀμφὶ δέ νιν δυ᾽ ἀλώπεκες . ἃ μὲν ἀν ὄρχως 

φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον : ἃ δ᾽ ἐπὶ πήρα 

τ0 β΄ 

ΥΩ 1 

πάντα δόλον κεύϑοισα τὸ παιδίον οὐ πρὶν ἀνησεῖν ὕὁ 
φατὶ πρὶν 1 ἢ ἀκράτιστον ἐπὶ ξηροῖσι καϑίξῃ. 
αὐτὰρ ὃγ᾽ ἀνϑερίκοισι καλὰν πλέκει ἀκριδοϑήραν 
σχοίνῳ ἐφαρμόσδων᾽ μέλεται δέ οἵ οὔτέ τι πήρας 
οὔτε φυτῶν τοσσήγον, ὅσον περὶ πλεέγματι γαϑεῖ. 
παντᾷ δ᾽ ἀμφὶ δέπας περιπέπταται ὑγρὸς ἄκανϑος. δὲ 
δέρλεχαν τοι ϑᾶμα τέρας τέ τι ϑυμὸν ἀτύξαι. 
τῶ μὲν ἐγὼ πορϑμεῖ Καλυδωνέῳ αἶγα τ᾽ ἔδωκα 
ὦνον καὶ τυρόεντα μέγαν λευκοῖο γάλακτος" 
οὐδέ τί πω ποτὶ χεῖλος ἐμὸν ϑίγεν. ἀλλ᾽ ἔτι κεῖται 
ἄχραντον. τῷ κά τυ μάλα πρόφρων ἀρεσαίμαν. 
αἴκά μοι τὺ φίλος τὸν ἐφίμερον ὕμνον ἀείσαις. 
κοῦτί τυ κερτομέω. πόταγ' ὥγαϑέ" τὰν γὰρ ἀοιδάν 
οὔ τί πα εἰς ᾿Αΐδαν γε τὸν ἐχλάϑοντα φυλαξεῖς 

ΘΥΡΣῚΣ:. 

(Θιδή.) 

ἤρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Θύρσις ὅδ᾽ ὡξ Αζτνας, καὶ Θύρσιος ἀδ᾽ ἃ φωνά. 05 
πεῖ ποκ᾽ ἄρ᾽ ἡσϑ᾽. ὅκα Ζάφνις ἑτάκετο. πιεῖ ποκα 

Νύμφαι; 
ἢ κατὰ Πηνειῶ καλὰ τέμπεα, ἡ κατὰ Πίνδω; 
οὐ γὰρ δὴ ποταμοῖο μέγαν ῥόον εἴχετ᾽ ᾿Ανάπω, 
οὐδ᾽ Αἴτνας σκοπιάν, οὐδ᾽ "άκιδος ἴ ἱερὸν ὕδωρ. 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φέλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Τῆνον μὰν ϑῶες, τῆνον λύκοι ὠρύσαντο. 
- ]) " ’ τῆνον χῶκ δρυμοῖο λέων ἔκλαυσε ϑανόντα. 

»ὕ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

β΄ Πολλαί οἵ πὰρ ποσσὶ βόες, πολλοὶ δὲ τε ταῦροι. 
πολλαὶ δ᾽ αὖ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠὸ ὕραντο. 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
13 



ἣῇ ΤΗΚΟΟΘΆΙΤΙ ἱ ΙΡΎΓ1,. 1. 
Ὁ Ἂν 

α' Ἦνϑον τοὶ βοῦται , τοὶ ποιμένες αἰπόλοι ἦνϑον᾽ ὡραῖος χω ἄδωνις ὁπεῖ καὶ μῆλα νομεύει. 

πάντες ἀνηρώτων. τί πάϑοι κακόν. ἦνϑ' ὃ Πρίηπος Π ἢ αὐὕτις ὅπως στασῇ Διομήδεος ὦσσον ἰοῖσα, 

α΄ »»ΠἹάφνι τάλαν. τί νυ τάκεαι; ἃ δ᾽ ἔτι κώρα καὶ λέγε" τὸν βούταν νικῶ Ζάφνιν, ἀλλὰ μάχευ μοι."- κἤφ 
πάσας ἀνὰ κρᾶνας. πάντ᾽ ἄλσεα ποσσὶ ΨΑΨΈΡΕΔΤΝ ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ὁ ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

80 ξαλῶ σ΄. ἁ δυσερώς τις ἄγαν καὶ ἀμήχανος ἐσσί." 

ΘΕ βουκολικᾶς Μοῖσαι φέλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

109 

112 

γ΄ ἋΣ λύκοι, ὦ ὦ ϑώῶες. ὦ ἀν ὥρεα φωλάδες ὁ ἄρκτοι ̓ 11ὅ 
χαίρεϑ' "ὁ βουκόλος ἡ ὕμιν ἐγὼ “άφνις οὐκέτ᾽ ἀν᾽ ὕλαν, 
οὐκέτ᾽ ἀνὰ δρυμώς, οὐκ ἄλσεα. χαῖρ᾽ ̓ ἀρέϑοισα 
καὶ ποταμοί, τοὶ χεῖτε καλὸν κατὰ Θυμβρίδος ὕδωρ." 

ἄρχετε βννκυλικες, Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. τ 

β΄ ..Φἰπόλος ὕκη ἐσορῇ τὰς μακάδας οἷα δ ψεδε, πὶ 
99 

τάκεται ὀφϑαλμώς. ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο.": 

ἄρχετε βουκολικὰᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ' ἀοιδᾶς. 

86 β΄ »Καὶ τὺ δ᾽ ἐπεί κ' ἐσορῇς τὰς παρϑένος οἷα γεῖαῦψε, 90 

τάκεαι ὀφϑαλμώς.. ὅτι οὐ μετὰ τῇσι χορεύει ““ 91 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φέλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 94 

ΠῚ. δ΄. Ὦ, Πὰν Πᾶν. εἴτ᾽ ἐσσὶ κατ᾽ ὥρξεα μακρὰ “υκαίω. 

εἴτε τύγ' ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον,. ἔνϑ᾽ ἐπὶ νᾶσον 
τὰν Σικελάν, Ῥλίκας δὲ λέπ' ἡφίον πὲ χὰ τὲ σᾶμα 125 

Π. γ᾽ Ἦνϑέγε μὰν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελόωσα, 95 τῆνο ἀυκάῤνέδας. οὐ νοὶ μεν ναί τ ἢ 

λαδρὰ μὲν ἐκγελόωσα. βαρὺν δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἔχοισα, λήγετε ἀριννο μξες Ἰμοίσον δὲ ἡέρεν ἐελ τ ν 

κεἶῖπε" »τῦ ϑην τὸν Ἔρωτα κατ᾿ εὔχεο ΖΙάφνι ΩΝ,
 

ἡρ᾽ οὐκ αὐτὸς Ἔρωτος ὕπ᾽ ἀργαλέω ἐλ υγίχϑης τ" 3 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

ὍΕνϑ' ὥναξ καὶ τᾶνδε φέρευ πακτοῖο μελίπνουν 
ἐκ κῆϑω σύριγγα καλάν, περὶ χεῖλος ἑλικτάν" 
ἣ γὰρ ἐγὼν ὑπὶ ἔρωτος ἕς ̓Αϊδος ἕλκομαι ἤδη, 

Τὰν δ᾽ ἄρα χὼ Δάφνις ποταμείβετο᾽" ..Κύπρι βαρεῖα, τῷ Ζάφνις ἐ ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων. 
Κύπρι νεμεσσατά. Κύπρι ϑνατοῖσιν ἀπεχϑής" Ζάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων."“ 
ἤδη γὰρ φράσδῃ πάνϑ'᾽ ἅλιον ἄμμι δεδυκεῖν ; πέση ἔδυ μ τα ΜΜοῖσαι ἴτε εὐφηὶ ἡδεθνι 
Δάφνις κὴν ᾿4ἴδα κι κακὸν ἔσσεται ἄλγος ἰρ φρὴν 

ἃ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπὶ ἀρκεύθϑοισι κομάσαι" 
10 Γ κε Εἰ ΡΗΗ͂ΒΑ τὰν ὡάμο ὁ βοικόιιρ ἕρπε ποτὶ Ἴδαν, πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοιο, καὶ ἃ πέτυς ὄχνας ἐνείκαι; 49 

γί, 9 

κἠξ ὁ ϑῶν. τοὶ σκῶώπει ἂγ λοι αρύσαιντο. " τίς τυ παταιρύζει: τίνος ἀγαϑὲ τόσσον ἔρασσαι; 
᾿ γ 

19 ---- 
ἄρχετε βουκολικὰς ῬΜοῖσαι φίλαι ἄρχετ ἀοιδᾶς. ὧδε τλλλνβινρουνν τόνων μεν 

᾿ βούτας μὰν ἐλέγευ, νῦν δ᾽ αἰπόλῳ ἀνδρὶ ἔοικας. ; ἄρχετε βυφκαλκᾶς βάν ένα ξοχεῦ ὑωδὰς, 

δ᾽ 0 ὑδὲν ποτελέξαϑ'᾽ ὗ βουκόλος : ἀλλὰ τὸν αὑτῷ Ζ καὶ πτῶκ ς βάλλει ἱ ηρία πάντα διώκει. τὼ υ σο κα 9 

ὑπ πορῆ πικρὸν ἔρωτα. καὶ ἐς τέλος ἄνυε μοίρας. ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. ᾿ Ν: 

ἕρπε ποῦ ᾿Αγχίσην. τηνεῖ δρύες, ὧδε κύπειρος; ἄρχετε βουκολικᾶς ΠὨοῖσαι φίλαι ἀρχετ ἀοιδᾶς. 



ΤΗΕΟΘΟΗΙΤῚ 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 
Ἁ ν3 3 , 

25 δ΄ Χὼ μὲν τόσσ᾽ εἰπὼν ἀνεπαύσατο τὸν δ᾽ ““φροδέτα 

ἤϑελ ἀνορϑῶσαι" τά γὲ μὰν λίνα πάντα λελοίπη 

ἐκ Μοιρᾶν. χὼ Ζάφνις ἔβα ὅόον. ἔκλυσε δίνα 

τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχϑῆ. 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Καὶ τὺ δίδου τὰν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας 

σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι Μοῖσαι. 

χαίρετ, ἐγὼ δ᾽ ὗμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ. 

ΑΙΠΟΜΟΣ. 

Πλὴρές τοι μέλιτος τὸ καλὸν 6 στόμα Θύρσι γένοιτο, 

πλὴρξς τοι σχαδόνων, καὶ ἀπ᾿ 4ἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις 

ἁδεῖαν. τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ἄδεις. 

ἡνίδε τοι τὸ δέπας " ϑᾶσαι φίλος; ὡς καλὸν ὕσδει" 

ὩὉρᾶν πεπλύσϑαί νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς. 

ὧδ᾽ ἴϑι Κισσαίϑα. τὺ δ᾽ ἄμελγέ νυν. αἱ ̓ δὲ χίμαιραι 

οὐ μὴ σκιρτασεῖτε. μὴ 6 τράγος ὑμιν ἀναστῇ. 

[41]. 1]. 

(βαρμακευτριαι. 

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θέστυλι. πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; 

στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ. 

ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὐντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα, 

ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὦ τάλας οὐδὲ ποϑείκει. 

οὐδ᾽ ἔγνω. πότερον τεϑνάκαμες ἢ ξοοὶ εἰμές. 

οὐδὲ ϑύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἡφά οἵ ἀλλᾷ 

ὥχετ᾽ ἔχων ὅ τ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἃ τ᾽ ̓ “φροδίτα. 

᾿Ύ.. 1 

βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν 
αὔριον, ὥς νιν ἴδω καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ. 
νῦν δέ νιν ἐκ ϑυέων καταδήσομαι. ἀλλὰ Σελάνα 
φαῖνε καλόν᾽ τὶν γὰρ ἀενυύθαβοι ἅσυχε δαῖμον. 
τῷ χϑονίᾳ ϑ' Ἑκάτᾳ, τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι 
ἐρχομέναν νεκύων ἀνὰ τήρία καὶ μέλαν αἷμα. 
χαῖρ᾽ Ἑκάτα δασπλῆτι . καὶ ἐς τέλος ἁμὶν ὀπάδει 
φάρμακα ταῦτ᾽ ἔρδοισα χερείονα μήτέ τι Κίρκης 
μήτέ τι Μηδείας μήτε ξανϑᾶς Περιμήδας. 

Ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

΄Ἄλφιτά τοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται" ἀλλ᾽ ἐπίπασσε 
Θεστυλί. δειλαία. πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 
ἦρά γέ τοι μυσαρᾶ καὶ τὶν ἐπίχαρμα τέἕέτυγμαι; 
παάσσ᾽ ἅμα καὶ λέγε ταῦτα .. τὰ “4έλφιδος ὄστια 

πάσσω." 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
Ζέλφις ἔμ᾽ ἀνίασεν" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ “Ζἐλφιδι δάφναν 
αἴϑω᾽ χὡὼς αὕτα λᾶκον μέγαν ἔχκπυρος σε, 
κἠξαπένας ἄφϑη, κοὐδὲ σποδὸν εἴδομες αὐτᾶς. 
οὕτω τοι καὶ 4έλφις ἐνὶ φλογὶ σάρχ᾽ ἀμαϑύνοι. 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
Νῦν ϑυσῶ τὰ πίτυρα, τὰ δ᾽ "άρτεμι καὶ τὸν ἀναιδὴ 
κινήσαι κ' ἀδάμαντα καὶ εἴτί περ ἀσφαλὲς ἄλλο. 
Θεστυλί, ταὶ κύνες ἅμιν ἀνὰ πτόλιν ὠφύονται. 
ἃ ϑεὸς ἐν τριόδοισι" τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει. 

ἰυγξ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ ΒΡῈ τὸν ἄνδρα. 
Ἡνίδε σιγῇ μὲν πόντος. σιγῶντι δ᾽ ἀῆται" 
ἁ δ᾽ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσϑεν ἀνία. 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα ἘκΈκεϑομδε, ὃς μὲ τάλαιναν 
ἀντὶ γυναικὸς ἔϑηκε κακὰν καὶ ἀπάρϑενον εἶμεν. 

ἷυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 



 ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΙ 

Ὡς τοῦτον τὸν κηρὸν ἐγὼ σὺν δαίμονι τάκω, 
ὡς τάκοιϑ'᾽ ὑπ᾽ ἔρωτος ὁ εΜύνδιος αὐτίκα Ζλφις. 
χῶς δινεῖϑ᾽ ὅδε ῥόμβος ὃ 0 χάλκεος ἐξ ̓ Δφροδίτας. 
ὡς τῆνος δινοῖτο ποϑ' ἀμετέρῃσι ϑύρῃσιν. 

ΐυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 42 

Ἐς τρὶς ἀποσπένδω καὶ τρὶς τάδε πότνια φωνῶ" 43 
εἴτε γυνὰ τήνῳ παρακέχλιται εἴτε καὶ ἀνήρ; 
τόσσον ἔχοι λάϑας. ὅσσόν ποκα Θησέα φαντί 
ἐν Ζίᾳ λασϑῆμεν ἐὑπλοκάμω᾽ 4ριάδνας. 

Ω ᾿ ἰμὰ ᾿ - δ. Ἢ ἃ - Ἁ » ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
Ἱππομανὲς φυτόν ἔστι παρ “ρχάσι, τῷ δ᾽ ἐπὶ πᾶσαι 
καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν᾽ ὥρεα καὶ ϑοαὶ ἵπποι. 
ὡς καὶ ΖΔέλφιν ἴδοιμι. καὶ ἐς τόδε δώμα περάσαι ὅ0 
μαινομένῳ ἴκελος λιπαρᾶς ἔχτοσϑε παλαίστρας. 

ἴυγξ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
Τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὥλεσε “έλφις, 
γὼ νῦν τίλλοισα κατ᾽ ἀγρίῳ ἐν πυρὶ βάλλω. 
αἰαῖ Ἔρως ἀνιαρέ, τέ μευ μέλαν ἔκ χροὸς αἷμα 
ἐμφὺς ὡς λιμνᾶτις ἃ ἅπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; 

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

Σαύραν τοι τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσῶ. 
Θεστυλί, νῦν δὲ λαβοῖσα τὺ τὰ ϑρόνα ταῦϑ' ὑπόμαξον 
τᾶς τήνω φλιᾶς καϑυπερτέρω ἃ ἃς ἔτι καὶ νῦν. 80 
καὶ λέγ᾽ ἐπιφϑύξοισα" ..τὰ ΖΔέλφιδος ὕστια μαάσσω."““ 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
ῦν δὴ, μούνα ἐοῖσα πόϑεν τὸν ἔρωτα δακρύσω; 

ἐκ τήνο) δ᾽ ἀρξῶ. τίς μοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο. 
ἦνθ᾽ ἁ τῶ  Εὐβούλοιο καναφόρος ἁμιν᾿ Δναξώ 
ἄλσος ἐς ̓ Φρτέμιδος. τῷ δὴ τόκα πολλὰ μὲν ἄλλα 

- ’ ᾽ '- ἐκ ϑυμῷ δέδεμαι, ὃ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιεῖ. 

ΌΥΓ, Π. 

ϑηρία πομπεύεσκε περισταδόν. ἐν δὲ λέαινα. 
φραξεό μευ τὸν ἔρωϑ'᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

Καί μ' ἃ Θευχαρέδα Θρᾷσσα τροφὸς ἃ μακαρῖτις ἀγχίϑυρος ναίοισα κατεύξατο καὶ λιτάνευσε 
τὰν πομπὰν ϑάσασϑαι" ἐ γὼ δέ οἵ ἃ μεγάλοιτος ὡμάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτῶνα 
ἀμφιστειλαμένα ; τὰν ξυστέδα τὰν Κλεαρίστας. 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵ ὑκξτο, πότνα Σελάνα. 15 
Ἤδη δ᾽ εὖσα μέσαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ἃ τὰ “υκᾶνος, εἶδον Ζ]λφιν ὁ ὁμοῦ τι καὶ Εὐδάμνιππον ἰόντας, οἷς δ᾽ ἣν ξανϑοτέρα μὲν ἐλιχρύσοιο γενειάς ᾿ στ ἤϑεα δὲ στέλβοντα πολὺ πλέον ἢ ἢ τὺ Σελάνα. ὡς ἀπὸ γυρναδίοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων. φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ' ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάγα. 
Χὼῶς ἴδον. ὡς ἐμάνην. ὡς μοι πυρὶ ϑυμὸς ἐάφϑη δειλαίας" τὸ δὲ κάλλος ἑτάκετο, κοῦτέ τι πομπᾶς τήνας ἐφρασάμαν,. οὐδ᾽ ὡς πὐλω οἴκαδ᾽ ἀπῆνϑον ἔγνων" ἀλλά μέ τις καπυρὰ “νόσος ἐξάλλαξε, 
κείμαν δ᾽ ἐν κλ ἐντῆρι δέκ᾽ ἄματα καὶ δέκα νύκτας. φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵ, ὑκξτο, πότνα Σελάνα. 
Καέμευ χρὼς μὲν ὁμοῖος ἐγένετο πολλάκι ϑάψῳ, ἔρρευν δ᾽ ἐχ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπά ὕστι᾽ ἔτ᾽ ἧς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα, ῇ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον, ἅτις ἐπᾷδεν ; 
ἀλλ᾽ ἧς οὐδὲν ἐλαφρόν" ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων. φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ'᾽ ὅϑεν 1 ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
Χοὕτω τὰ δούλᾳ τὸν ἀλαϑέα ὠὐϑον ἔλεξα" 
εἶ ἄγε Θεστυλί μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος. πᾶσαν ἔχει μὲ τάλαιναν ὃ Μυύνδιος ἀλλὰ μολοῖσα τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν" 



ΤΗΕΟΟΘΆΙ͂ΤΙ 

» ’ Α. Ἃ τὰ ῴ 

τηνεῖ δὲ οἵ αδυ καϑῆσϑαι." τηνεῖ γὰρ φοιτῇ- 
" Φ “Ὁ 

ν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. , Ἃ 

φράξεο μευ τὸ 
. ῇ ἤ Ἷ ῇ Ο - 

, Κἠπεί κά νιν ἐόντα μάϑῃς μόνον; ἄσυχα νεῦσον, 

«ὦ ΦῈ ΄ - Ἀ 9 ’ -Ὕ ςς 

κεῖφ οτι Σιμαῖϑα τυ καλεῖ. καὶ ἀφαγέο τᾷδε. 

τι , τι 4 ὁ " . , 

ὡς ἐφάμαν᾽ α δ᾽ ηνϑὲ καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρῶν 
πα Ὁ ᾿ ΟΝ , ς δ... ν 

εἰς ἐμὰ δώματα 4: ελφιν" ἐγῶ δένιν ὡς ἑνοησα 
᾿, 9 ς Ἀ ὃ Ν 3 

δὶ ἤ 

ἄρτι ϑύρας ὑπὲρ οὐθον ἀμειβόμενον ποθὶ κουφῷ 

΄ ΄ Ἁ “ ἣν ἘΨ , ΄ ’ 

φράξεο μευ τὸν ἔρωϑ᾽ οϑὲεν ἵκετο; ποτνὰα Σελανα,ς 

Πᾶσα μὲν ἐψύχϑην χιόνος πλέον. ἐκ δὲ μετώπω 
΄ ͵ “ ’ 2 

ἵδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτιαισιν ἀέρσαις: 
τν - Ν 2 Ψψ ἊΨ ἰχ 

οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ᾽ ὁσσον ἐν ὕπνῳ 

χνυξεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα" 
; » ͵ -π 

ἀλλ᾽ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χροα πάντοϑεν ἴσα. 

ϑ' ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

1 

, , κ “" 

φράζεο μευ τὸν ξρ 

" ἄκος ,.. ἃ Ὁ» ,2Ν Ἁ ᾽ ΄ 

Καί μὶ ἐσιδὼν ὥστοργος ἕπὶ χϑονος ομματὰ παάξας, 

, τ᾿ - δ ΄ -» 

ἕξετ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑξόμενος φάτο υὔϑον᾽ 
3 , , ᾽; “ ἰχὴ ᾽ , 

«ἤρα μὲ Σιμαύίϑα τοῦσον ἔφϑασας. οσσον ἐγῶ ὕην 

ποᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφϑασσα 

᾽ }: Χ Ἷ ’ ἀν, τ “- ςς 

ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἡμὲ παθείμεν. 
“ δ ΄ 

ὅϑεν ἵκετο. πότνα Σελανα. 

Φιλῖνον, 11 

΄ ’ Ἁ “ 3 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ' 

᾿ , , Ἁ 11 » 

ἮΝ νϑον γάρ κεν ἐγῶν: ναὶ τὸν γλυκὺν ἡνϑοὸν ἔρωτα 

Δ ,ὕ » Ἀ ΄ὕ 93 ᾿ 

ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐῶν φίλος αὐτίκα νυκτός. 

» Ἁ ΄ ἥ , 

μᾶλα μὲν ἐν κολποισι Διωνύσοιο φυλασσῶν - 

᾿ δ᾽ , ς Ἔ , δ , ᾿ Ἕ 

κρατὶ ὃ ἔχων λευκχαν. Ἡρακλέος ἱερον ξρνοῦ: 

, 
Ἁ ΄ ’ ς 

πάντοϑε πορφυρέῃσι περὶ ξωστρῃσιν ἑλικταν." 
’ ἢ , » ς δ, , ᾽, 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ' οϑὲν ἵκετο. πότνα Σελαᾶνα. 

’ 3 3 
Ἁ 9 5 ᾽ ᾿ 

Καί μ᾽ εἰ μέν κ΄ ἐδέχεσϑε. τὰ δ᾽ ἧς φίλα--καὶ γὰρ 
΄’ 

ἐλαφρὸς 
Ἁ ᾿ ἢ εὐ. ’ - 

καὶ καλὸς πάντεσσι μετ ηνϑεοισι καλευμαι-- 

ξς", 9 .“, 
’ ’ . 

εὗδόν κ᾽, εἴτε μόνον τὸ καλον στόμα τξὺς ἐφίλησα 

ΠΥ. τ. 

Ε ν᾽ γλ ̓  » 9 2 9 " " 9 , » 
1 

Ἐ ΕῚ κα πελέκειο ἃ 2 “ ἣ 53 ᾿ 3 . ’ (ς( 

Νῦν δὲ ᾿ δ» 
95 δ Ν, Ν Ὁ 7 

᾿ χάριν ἱὲν ἔφαν τὰ Κύπ ὃ - ᾿ 

καὶι ιι Ἁ ᾿ ΄ γ “ θϑι { πρᾶτον 0 ε(λ 

ὦ γυναι ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τέρα ἐπ πύρορ ξἴλευ 
ΒΩ 

0 “ἢ 4 

αχυτῶς ἡμίφλεκτ “ιν ες: ἀήρδιούνοο μξλαϑρον
 

πολλάκις ᾿ἀφαίστ θὰ καὶ “ιπαραίω 

φραᾶξεὸ (εν; τὸν ἔ ΠΝ “ Ψ ἐκ αίϑει. 

ϊ θῶ’ οϑεν ὑκετο πότνα » λ ΄ 

᾽ “͵ελᾶανα, ιϑὺ 

Σὺν δὲ " 39 ὁ Χ 7 
Ὁ ὁὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρϑέ , ; 

καὶ νυύμφαν ἐσόβησ᾽ ἔτι δέ, θύενον ἐκ ϑαλάμοιο 
᾿ 

Ἁ 

ἀνέρος.“ ὡς ὃ μὲν εἶ ἐ δέμνια ϑερμὰ λιποῖσαν 
 εὐπὲν εξ: δέ ἃ 

“μι , γῶ δοιο τα ῇ 

ἈΠ ΘΟ ἐφαψαμένα μαλακῶν ἔχκλιν ἐπὶ χρ τεσ 

καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ γώνν ἐλιν ἐπὶ λέκτρων᾽ 

’ Ἂς 
ῶτι, σε " ὡ Ἁ , " 

ϑερμότερ᾽ ἧς ἢ πρόσϑ' ΨΕτΟ, καί τὰ προσῶπα 10 
ΡΝ. ἡ πθοσῦε, καὶ ἐψιϑυρίσδομες ἁδύ 

ἐπράχϑη τὰ μέ θα φίλα ϑρυλέοιμι Σελάνα 
' τὰ μεγιστα ᾿" 4 , ἐς ᾿ 

τ ϊ ζΧαι, ἕο » ; 

, : ᾽ πὸ , 
κοῦτέ τι τῆνος ἐμὶν ἐ τ ϑὸν ἡνϑόομες αμφω. 

δον, 29 ΤΩ ΠΣ μὸν ἐπεμέμψατο μέσ τ ἃ 
οὔτ ἔγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ᾽ ᾧ με : ἐ» φατο γ ἐχϑές, 

Τ ὮΨ' 
΄ 

μην τῶν δος τοι 
ΡΡ  ραδς μᾶς αὖ ητρίδος ἃ τε ΜΜελιξοῦς 

αν “ ᾽ 

ῷ τὰ ᾿ νον περ τὲ σὸοτ οὐρανὸν ἔ ο, 

ὦ τὰν ῥοδόπα 5. σ. τρᾶχον ἱπποι 
οὐδε ᾽ν ὅπ Φ κεανοῖο φέροισαι" 

ὑχί ξ 0. αλλὰ τε π λλ ᾿ ἘΠῚ 111 , { 

ΥΣ ) Ἂς 0 ( ζΧαι ως αχρα Ζ4ὲλ ἣ ἂν τῷ 

είτε νιν αὐτε γυναικὸς δρὴ; κὸν φιρ ἔραται. 

κ » 3 
[9] 7, Ν ’ 

οὐχ ἔφατ ἀτρεχὲς ἴδμεν, ἀτὰ ο6 εἶτε καὶ ἀνδρός, Ιδὅ0 

’ 
" Ἵ , . 3 " 

ἀκρατῶς ἐπεγεῖ τ ΤῊΝ ΤΟ ον δον 
Ἀ ᾿ χ το ζΧαι δ τελοο ὦ ͵ 

καὶ φᾶτο οἵ στεφάνοισι τὼ ὃ 5 ὥχετο φεύυγων, 
Εἴ νι νοισι τὰ δώματα τῇῷ ᾿ 

ταῦτα μοι ἃ ἕξείνα ῥαθθῤα νι μέοδεροονες. ἀρ ὰ 
ἦ ἠἐξὸ Ἡ : μυϑήσατο. ἔστι δ᾽ ἀλαϑής" 

αὺ τ .Ψ ᾽ : 

ΑἹ κὰν νέον 
μὸν ᾿ ἜΡΗ δι ταν Ζωρίδα πολλάκιὰ ὅλ 

ν θὲ τί δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧτέ ΣΝ Απαν. 
ἰος ἀφ ὡτὲ νιν οὐδὲ ποτεῖδον: 

γ 
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ἦρ᾽ οὐκ ἄλλό τι τερπνὸν ἔχει, ἁμῶν δὲ λέλασται : 

νῦν μὰν τοῖς φίλτροις χαταδήσομαι᾽ αἱ δ᾽ ἔτι καί μὲ 

λυπεῖ, τὰν ᾿4ἴδαο πύλαν ναὶ Μοίρας ἀραξεῖ. 

τοῖά οἱ ἐν κίστᾳ κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλάσσειν, 

3 ’ ᾿- ὕδὰ ἢ . 

᾿σσυρίω δέσποινα παρὰ ξείνοιο μαϑοῖσα. 
᾿ 

2 2 Ἁ 
᾿ 

ἐν χαίροισα ποτ΄ ὥκεανον τρέπε πωλῶς:: 
- Ἁ ΕῚ , Υ̓͂ [ - 

οἰσῶ τὸν ἐμὸν πόνον ὥσπερ ὑπέσταν. 

1068 

2 Ἁ Ἁ 

ἀἁλλατυμ 
2 ᾽ Ἁ 9 

πότνι ἐγὼ ὃ 
ὥ , Ἷ ὕ ᾿ 

χαῖρε Σελαναία λιπαροχροξ; χαίρετε καλλοι 
φῦ ν ΟΝ ἢ" ὧδ " ᾿ - τ; 

εὐχάλοιο κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὁπαδοί. 

10ῦ 

3 ’ ἁστερὲς.- 

[ἀ}}}. {Π]. 

Ἄ ἀ μα Ὃ ὃ. 

ἤ 
Ἁ »] α Ὁ. Ἁ . Ἵ 

Κωμάσδω ποτὶ τὰν Αμαρυλλίδα. ταί δέ μοι αἶγες 
5.» ἡ "ἢ , ἀτεν ἢ 

. κατ᾽ ὅρος, καὶ ὁ Τίτυρος αὐτᾶς ἐλαύνει. 
ἃ 

᾿ - 

ὃν πεφιλημένε . βοόκε τὰς αιγαβθ; 
Ἁ ’ 

ὶ τὸν ἐνορχαν- 

’ 

βοόκοντα 
, 3 ,' 

Τίτυρ᾽ ἐμὶν τὸ καλ 
Ν » ᾿ , ., , 

καὶ ποτὶ τὰν κράναν ἃγε Τίτυρε: κα 
Ἁ Ἁ ἤ 

ἤ ΄ , 

τὸν Λιβυκὸν κνάκωνα φυλασσεο;, μὴ τῦ κορυψῃ. 

5 ΄ ,᾿ , 5 3 » 5 ἡ 

Ὡ, χαρίεσσ᾽ ᾿Δμαρυλλί. τὲ μ οὐκέτιτοῦτο κατ ἄντρον 

, π- ᾿ Υ 5 , π- 

παρκύπτοισα καλεῖς τὸν ἐρωτύλον ; ἡρά μὲ μισεῖβ: 

3 , ᾿ 
ἤ ΚΙ 

ἡρά γέ τοι σιμὸς καταφαίένομαι ἐγγυϑὲν εὑμὲν: 

Τὸν στέφανον τῖλαί μὲ καὶ αὐτίκα λεπτὰ ποησεῖς. 

τόν τοι ἐγὼν ᾿Δἀμαρυλλὶ φέλα κίσϑοιο φυλάσσω 

ἀμπλέξας καλύκεσσι καὶ εὐόδμοισι σελίνοις. 

τί πάϑω; ἃ δύσσοος: οὐχ ὑπακούεις; 

λα φέρω. τηνῶϑε καϑεῖλον : 

καὶ αὔριον ἄλλά τοι οἰσώ. 

" 

Ὥμοι ἐγών : 
ς ὔὕ , - 

ἡνίδε τοι δέκα μὰ 
ἕ 3 ΄ -» , 5 

ὦ μ᾽ ἐκέλευ καϑελεῖν τυ 

ἀπάγξασϑαί με ποησεῖς. ΄ 

νύμφα, καὶ προγένειος ; 

1δ 

ΠΥ. ΗΠ. 

Θᾶδαι μὰν. ἐς ἐμὸ ΐ μὰν ϑυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος. αἴϑε γενοί 
ἃ βομβεῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ὦ ἐβθσο νει 
βομβεύῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἴκοί 

τὸν κισσον διαδὺς καὶ τὰ ΜΙ ϑεῖ ΡΝ 9 καὶ τὰν πτέριν. ἅ τ' { 
βηβῃρε υκτόῃ ον να τυ πυκασδει. 
βφῆς " υεῇ μικράν: ̓ βαρὺς ϑεός" ἦρα λεαίνας 5 

ἡλαξε, δρυμῷ τέ ξ ῤ ᾿ 
μ ἱῷ τὲ νιν ἔτραφε μά 
ὃς μὲ κατασμύχων καὶ ἐς ὕ εἰκρύροριθωυ, 
: χσμυχῶὼν καὶ ἐς ὀστιον ἄχρις ἰάπτε 
4, τὸ καλὸν ποϑορῶ ) πᾶ ἡβρ 
μα τοὐορῶσα, τὸ πᾶν λίπος" ὦ κυάνο 
ὕμφα, προσπτυξαί μὲ τὸν αἰπόλον. ὧι τὰ 

ἔστι καὶ ἐν κενεοὶσ ᾿ἩΒδ  Ἰβ θο χυχο νὴ, 
οἱ σι φιλήμασιν ἀδέα τέρψις 
᾽Ν ,ὕ , ᾽ ᾿ .»" 

ἷ ᾿ Γὰν βαίταν ἀποδὺς εἰς κύματα τηνῶ ἁλεῦμα 
ὥπερ τῶς ϑύννως ; ἐ 
κα: οὐ γόνα; ἜΡΟΝ σκοπιάξεται Ὄλπις ὃ γριπεύς" αἴκα μήποϑάνω ---- τό ᾽ β ᾿ μηποὕανωο ---τὸ γὲ μὰν τεὸν ἁδὺ τέτυκται 

νῶ ᾿ » Ω’ γνῶν πρᾶν, οχκὰ μοι μεμναμέ [ Ὶ 
ομρα ς μένῳ, εἶ φιλέ 

οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ἐξ γαῦ μελυυυης αν 
εἰβὸ μέν τ ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα 

αὕτως ὁ Ὁ ποτὶ πά : ὡς ὁμαλῶ ποτὶ πάχεος ἐξεμαράνϑη" 
Εἰπε καὶ ἃ Γραίω τά Ἶ : 
βίπε θαίῶ ταλαϑέα κοσκινόμαντι 
α πρᾶν ποιολογεῦσο ΐ ἀξβηνι 
ρϑ γεῦσα παραιβάτις, ὥνεκ᾽ ἐγὼ μέν 

τὶν οὁλὸος ἔγ; ) ὃ ᾿ ἶ 8 ἐγχειμαι, τῦ δέ μευ λόγον οὐδέ ἢ 
Ἢ μᾶν τοι λευκὰ ΜΛ; 

᾿ εὐκᾶαν διδυματόκον αἷγα φυλά 
τὰν μὲ καὶ ἃ Μέρμνωνος ἐ ᾿ὐρδθυμελε 
κὐν , μνῶνος ἐριϑακὶς ἃ μελανόγρω 

αἰτεῖ, καὶ δωσῶ οἵ. ἐπεὶ τύ αὐδῶ 
4 οἱ, πεῖ τῦ μοι ἐνδιαϑρύπτη 
4λλεται ὀφϑαλμό ) δεξιός" ἢ τ 
αὐτάν: ΔὼΣ μὸς μευ ὁ δεξιός" ἡρά γ᾽ ἰδησῶ ὧν: Ἁ ᾿Ὶ », Ω ἐς Ἵ ἀσεῦμαι ποτὶ τὰν πίτυν δ᾽ ἀποκλινϑείς 

ἐκ ἔμ᾽ , ὲ Ἂ 
: ω πο ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐστίν 

, “ 

᾿ ππομένης ὅκα δὴ τὰ νον ἤ ΤΡ α δὴ τᾶν παρϑενον ηϑελὲ γᾶμαι 40 
νὶ χερσὶ Ἵ ἘΑΡΆ χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν᾽ ἃ δ᾽ ᾿Δἀταλάντα 

ἐν ᾿ β 
πονϑι ; ως ἐμάνη, ὡς εἰς βαϑὺν ἅλατ᾽ ἔρωτα 
ὧν 

, " ἐγ: ἀγέλαν χῶ μάντις ἀπ’ Ὄϑρυος ἦγε Μελά 
ἕς Πυλον" ἃ δὲ Βί ἦν ἃ ἐξιγρροιθ ον 
μῤηῳοις ἰᾶντος ἐν ἀγκοέίνῃσιν ἐκλένϑη . α ,’ ’ 

ἤ 
: 19 ἃ χαρίεσσα περίφρονος ᾽Δλφεσιβοίης 
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’ 9 " Ὁ 

Τὰν δὲ καλὰν Κυϑέρειαν ἐν ὥρεσι μῆλα νομευῶν 
“, ’ » ΄ - 

οὐχ οὑτῶς ο ἄδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λυσσας, 

ὥστ᾽ οὐδὲ φϑίμενόν νιν ατὲερ μαξοῖο τέϑητι : 

᾿ ι ᾿ » “ .“.»" 

Ζαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἀτροπον ὕπνον ἑαυῶν 

Ἐνδυμίων. ξαλῶ δὲ φέλα γυναι Ἰασίωνα 
ἤ 29 ᾽ “ὦ ’ 

ὃς τοσσὴῆν ἐκύρησεν, οὐ οὐ πευσεῖσϑε βέβαλοι. 

᾽ , ’ 9 ᾽’ 3 3 , 

᾿Δλγέω τὰν κεφαλάν, τὶν δ᾽ οὐ μέλει. οὐκέτ ἀείδω. 

κεισεῦμαι δὲ πεσών, καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ᾽ ἔδονται. 

ὡς μέλι τοι γλυκὺ τοῦτο κατὰ βρόχϑοιο γένοιτο. 

40}}. 1Υ. 

Νομεῖς Βάττος καὶ Κορυδῶν. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. : 

Εἰπέ μοι ὦ Κορύδων. τένος αἵ βόες; ἡρα Φιλῶώνδα; 

ΚΟΡΥΖΔΩΦΝ. 

Οὐκ ἀλλ᾽ Αἴγωνος " βόσκειν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Ἦ πά ψε κρύβδαν τὰ ποϑ᾽ ἕσπερα πάσας ἀμέλγεις; 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

᾿4λλ᾽ ὃ γέρων ὑφίητι τὰ μοσχία κἠμὲ φυλάσσει. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Αὐτὸς δ᾽ ἐς τίν᾽ ἄφαντος ὃ βουκόλος ὥχετο χώραν: 

ΚΟΡΥΖΟΝ. 

Οὐχ ἄκουσας ; ἄγων νιν ἐπ᾽ ᾿ἀλφεὸν ὥχετο Μίλων. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
- , - ὝΨΑ ἀν ἐπι ἂν - 4 . 

Καὶ πόκα τῆνος ἔλαιον ἐπ ὀφϑαλμοῖσιν οπῶπει.: 

ΠΥ... Εν. 

ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 
Φαντένιν Ἡρακλῆι βίην καὶ κάρτος ἐρίσδειν. 

ΒΩ͂ΤΤΟΣ. 

Κήμ᾽ ἔφαϑ᾽ ἃ μάτηρ Πολυδεύκεος εἶμεν ἀμείνω. 

ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 
Κῴχετ᾽ ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόϑε (ἤλα. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
Πείσαι κα Μίλων καὶ τὼς λύκος αὐτίκα λυσσῆν. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 
Ταὶ δαμάλαι δ᾽ αὐτὸν μυκώμεναι αἷἶδε ποϑεῦντι. 

ΒΑΊΤΤΟΣ, 
- 3 ἢ ᾿ Ὃ Ω Ζ]:ειλαῖαι δ᾽ αὑὐται. τὸν βουκόλον ὡς κακὸν εὗρον. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 
5 ᾿ ὕ » Η μὰν δειλαϊζαί γε, καὶ οὐκέτι λῶντι νέμεσϑαι. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
ἤ ᾿ἢ ἤ »" ’ ᾽ ,, ’ Τηνας μὲν δὴ τοι τᾶς πόρτιος αὐτὰ λέλειπται 

»᾿ Ἁ - , 
ῳ τώστια. μὴ πρώκας σιτίξεται ὥσπερ ὃ τέττιξ: 

ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 
3 - ν “ ινίμέ Οὐ Δαν. ἀλλ᾽ ὁκα μέν νιν ἐπ Αἰσάροιο νομεύω 

καὶ μαλακῶ χόρτοιο καλὰν κώμυϑα δίδωμι, 
ἄλλοκα δὲ σκαέίρει τὸ βαϑύσκιον ἀ ἀμφὶ “άτυμνον. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
Δεπτὸς μὰν χὼ ταῦρος ὃ πυρρίχος. αἴϑε λάχοιεν 
τοὶ τῶ “αμπριάδα τοὶ δαμόται. ὄχκα ϑύωντι 
τᾷ Ἥρα. τοιόνδε" κακογράσμων γὰρ ὁ δᾶμος. 

ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 
Καὶ μὰν ἐς στομαλιμνον ἐλαύνεται ἔς τε τὰ Φύσκω. 
καὶ ποτὶ τὸν Ναύαιϑον. ὁπεῖ καλὰ πώντα φύοντι. 
αἰγίπυρος καὶ κνύξα καὶ εὐώδ ης μελίτεια. 
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Τὰ δὲ λὰν Κυϑέρειαν ἐν ὥρεσι μῆλα νομεύων β 
ἂν δὲ καλὰν Κυϑέρειαν ἔν ὥρε μῆ μ Ἶ πον εν 

οὐχ οὑτῶς ὁ  ἥδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε ἄνσσας, ᾿ έν ᾿μλονλῶι ἐφεῖὰ υχοληοτιν, ἐὰ 0. 

ὥστ᾽ οὐδὲ φϑίμενόν νιν ἄτερ μαξοῖο τέϑητι : ᾿ θέσόέιν. 

ΕῚ ΒΩΗ͂ΤΤΟΣ. 

40 

» 

Ζαλωτὸς ἐν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων ᾿ 
9 μ Κημ᾽ ἔφαϑ'᾽ ἃ μάτηρ Πολυδεύκεος εἶμεν ἀμείνω. 

Ἐνδυμίων. ξαλῶ δὲ φίλα γύναι Ἰασίωνα. ᾿ 
ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 

» 

ὃς τοσσῆν᾽ ἐκύρησεν, ὅσ᾽ οὐ πευσεῖσϑε βέβαλοι. ᾿Ξ 
ὃς τοσσῆν β ῥ ὥχετ᾽ ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόϑε (ιἥλα. 

“4λγέω ταν κεφαλᾶν. τὶν δ᾽ οὐ μέλει. οὐκέτ᾽ ἀείδω; 
ν δ᾽ οὐ μέλει. οὐκε ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

κεισεῦμαι δὲ πεσών, καὶ τοὺ λύυχοι ὧδέ μ΄ ἔδονται. Πείσαι κα ΪΜέλων καὶ τὼς λύ ᾿ 1 αὐ τῶς λυκ τί ἢ 
κα ρεμὸ ἐὐποώξω, ἐνρεόνισολμα εἴκει - ος αὐτίκα λυσσὴν. 

| ᾿ ΚΟΡΥΖΩΝ. 
Ταὶ δαμά ᾿ αὐτὸν μυκώ ἷ μάλαι δ᾽ αὑτὸν μυκώμεναι αἷδε ποϑεῦντι. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
“ 3 Ψ' ᾿ Ζ]ειλαῖαι δ΄ αὗται. τὸν βουκόλον ὡς κακὸν εὗρον θον. 

᾿ ͵ πἰ ᾿ ΚΟΡΥΖΩΝ 
Νομεῖς Βάττος καὶ Κορυδῶν. Ἡ μὰν δειλαῖαί , οὐκέι λῷ ͵ ἴαι γὲ. καὶ οὐκέτι λῶντι νέμεσϑαι. 

ΒΥΤΤΟΣ. 
Τῇ ἥνας μὲν δή τοι τᾶς πόρτιος αὐτὰ λέλειπται 
τῶ στια. μὴ πρῶκας σιτίζξεται ὥσπερ ὃ τέττιξ: 

ῶ ΚΟΡΥΔΩΝ. 
ὐ - »] 3 ὧν Ζαν. ἀλλ΄ ὁκα μέν νιν ἐπ Αἰσάροιο νομεύω 

καὶ μαλακῶ χόρτοιο καλὰν κώμυϑα δίδωμι. 
ἄλλοκα δὲ σκαίρει τὸ βαϑύσκιον ἀ ἀμφὶ Δάτυμνον. 

ΒΑ ΤΊΟΣ Σ᾽ 

401}. 1Υ̓.Ψὕ 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Εἰπέ μοι ὦ Κορύδων, τένος αἵ βόες; ἤρα Φιλώνδα; 

ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 

Οὐκ ἀλλ᾽ Αἴγωνος " βόσκειν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Ἦ πά ψε κρύβδαν τὰ ποϑ᾽ ἕσπερα πάσας ἀμέλγεις:; 

ΚΟΡΥΖΔΦΝ. 

᾿4λλ᾽ ὃ γέρων ὑφίητι τὰ μοσχία κἠμὲ φυλάσσει. 
“επτὸς μὰ 

ΒΑΤΤΟΣ. μιν 5 ἐάν ν χῶ ταῦρος ὁ πυρρίύχος. αἴϑε λάχοιεν 
; ἄν. ἂν », » , » , τῶ 

Αὐτὸς δ᾽ ἐς τίν᾽ ἄφαντος ὁ βουκόλος ὥχετο χώραν; τῷ Ἢ ἜΡΕΕΝ τοὶ δαμόται. ὄκκα ϑύωντι 

θα. τοιονθξ᾽ καὶ 

ΚΟΡΥΖΌΟΝ. 
ογράσμων γὰρ ὁ δᾶμος. 

Οὐκ ἄκουσας ; ἄγων νιν ἐπ᾽ ᾿Δλφεὸν ὥχετο Μίλων.  ΚΟΡΥΔΩΝ. 

« 

Καὶ πόκα τῆνος ἔλαιον ἐπὶ ὀφθαλμοῖσιν ὀπώπει: Ν . 
αἰγίπυρος καὶ ανύξα κ καὶ ̓ νόῶδης ἀμνθηρω 
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ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Φεῦ φεῦ βασεῦνται καὶ ταὶ βόες ὦ τάλαν 4ἴγων 

εἰς ̓ ᾿Αἴδαν. ὅκα καὶ τὺ κακᾶς ἠράσσαο νίκας. 

χὰ σῦριγξ εὐρῶτι παλύνεται:; ἂν ποκ ἐπάξα. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 

Οὐ τήνα γ᾽. οὐ Νύμφας, ἐπεὶ ποτὶ Πῖσαν ἀφέρπων 

δῶρον ἐμέν νιν ἔλειπεν" ἐγὼ δέ τις εἰμὶ μελικτάς, 

κεῦὺ μὲν τὰ Γλαύκας ἀγκρούομαι; δῦ δὲ τὰ Πύρρω 

αὐλέω. ἃ τε Κρότωνα καλεῖ πόλις ἅ τε Ζάκυνϑος 

καὶ τὸ ποταῷον τὸ “ακίνιον. εἷπερ ὁ πύκτας 

“ἴγων ὀγδώκον τὰ μόνος κατεδαίσατο μάξας. 

τηνεῖ καὶ τὸν ταῦρον ἀπ᾿ ὥρεος ἄγε πιάξας 

τᾶς ὁπλᾶς κῆδωκ᾽ ᾿Δμαρυλλέδι; ταὶ δὲ γυναῖκες 

μακρὸν ἀνάῦσαν, χὼ βουκόλος ἐξεγέλασσεν. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Ὦ, χαρίεσσ᾽ ᾿ἀμαρυλλέ, μόνας σέϑεν οὐδὲ ϑανοέσας 

λασεύμεσϑ᾽ " ὅσον αἶγες ἐμὶν φίλαι , ὅσσον ἀπέσβης. 

αἰαῖ τῶ σκληρῶ μάλα δαέμονος . ὃς μὲ λελόγχει. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 
-"- ἃ ,’ Υ͂ - Ὁ Ἂ» " 3 »ἤ 

Θαρσεῖν χρη φίλε Βαττε ταχ αὔριον ἐσσετ ἀμξινον. 

ἐλπίδες ἐν ξωοῖσιν; ἀνέλπιστοι δὲ ϑανόντες. 

χὡ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴϑριος. ἄλλοκα δ᾽ ὕει. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Θαρσέω. βάλλε χάτωϑε τὰ μοσχία᾽ τᾶς γὰρ ἐλαίας 

τὸν ϑαλλὸν τρώγοντι τὰ δύσσοα. 

ΚΟΡΥΖΔΦΝ. 
Σίτϑ᾽ ὁ “έπαργος. 

σίτϑ᾽ ἃ Κυμαίϑα ποτὶ τὸν λόφον. οὐκ ἐσακούεις : 

εἴξῶ ναὶ τὸν Πᾶνα κακὸν τέλος αὐτίκα δωσῶν, 

εἰ μὴ ἄπει τουτῶϑεν. ἴδ᾽ αὖ πάλιν δε ποϑέρπει. 

πεῖ ϑήν μοι δοικὸν τὸ λαγωβόλον. ὥς τυ πατάξω; 

[ΎΠ],. ΤΥ. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
Θᾶσαί μ᾽ ὦ Κορύδων πὸτ τῶ 4ιός" ἃ γὰρ ἄκανϑα 
ἀρμοῖ μ᾽ ὧδ᾽ ἐπάταξ᾽ ὑπὸ τὸ σφυρόν. ὡς δὲ βαϑεῖαι 
τἀτρακτυλλίδες ἐντί. κακῶς ἃ πόρτις ὕλοιτο" 
εἰς ταύταν ἐτύπην χασμώμενος. ἡρὰ λεύσσεις: 

9 

ΚΟΡΥΔΩΝ. 
Ναὶ ναί, τοῖς ὀνύχεσσιν ἔχω τέ νιν ὧδε καὶ αὐτό 
' ΒΑΤΊΟΣ. 
Οσσίχον ἐστὶ τὸ τύμμα καὶ ἁλίκον ἄνδρα δαμάζει. 

ΚΟΡΥΖΩΝ. 
Εἰς ( ὕρος ὅκχ᾽ ἔρπῃς : μὴ ἀνάλιπος ἔρχεο Βάττε" 
ἐν γὰρ ὄρει ϑάμνοί τε καὶ ἀσπάλαϑοι κομέονται. 

" ΒΑΤΤΟΣ. 
ἴπ᾿ ἄγε μ᾽ ὦ ̓Κορύδων, τὸ γερόντιον ἦρ᾽ ἔτι μύλλει 

τήναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα, τᾶς ποκ᾽ ἐκνίσϑη ; 

ΚΟΡΥΖΔΩΝ. 
χμάν γ᾽ ὦ δειλαῖε" πρόαν γέ μὲν αὐτὸς ἐπενϑών 
καὶ π οτὶ τᾷ μάκτρᾳ κατελάμβανον ἃ μος ἐνήργει. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
Εὐ γ᾽ ὥνϑρωπε φιλοῖφα. τό τοι γένος ῇ Σατυρίσκοις 
ἐγγύϑεν ἢ Πάνεσσι κακοκνάμοισιν ὁρίσδεις. 

41}. Υ. 

Βουκολιασταὶ Κομάτας καὶ Δάχων 

ΚΟΜΑΩΑ͂ΤΑΣ. 
Ἄϊγες ἐμαί, τῆνον τὸν ποιμένα τόνδε Σιβύρτα 
φεύγετε τὸν Πάκωνα᾽ τό μευ νάκος ἐχϑὲς ἔκλεψεν. 
ΒΌΟΟΙ, 68. 2 
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ΔΑΚΩΝ. 
3 9 Ἁ » Ι ᾿ - ΔΝ ᾽ Ὁ 9 3 - 

Οὐκ ἀπὸ τᾶς κρᾶνας σίττ᾽ ἀμνέδες:; οὐκ ἐσορὴτὲ 
᾽; ,. ’ ’ , ’ 

τόν μευ τὰν συριγγὰ πρόαν κλέψαντα Κομαᾶταν. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
᾿ ’ ’ Ἁ ᾿ ᾿ ὦ " 

Τὰν ποίαν συριγγα; τῦυ γαρ ποκα δῶλε Σιβυρτα 
2 , μ », 99 2 

ἐκτάσα σύριγγα; τί δ᾽ οὐκέτι σὺν Κορύδωνι 
3 Ἢ “ 5.Ν ΄ “ 

ἀρκεῖ τοι καλαμας αὐλὸν ποππυσδὲεν ἔχοντι: 

ΜΔ ΚΩΝ. 

Τὰν μοι ἔδωκε “ύκων ᾧλεύϑερε. τὶν δὲ τὸ ποῖον 
“Μάκων ἀγκλέψας πόκ᾽ ἔβαν νάκος ; εἰπὲ Κομᾶτα" 
οὐδὲ γὰρ Εὐμάρα τῷ δεσπότᾳ ἧς τι ἐνεύδειν. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
Ἃ ’; " ᾿ ᾿ “7 “ 

Τὸ Κροκύλος μοι ἔδωκε. τὸ ποικίλον. ανίκ ἔϑυσε 
᾿- ι΄ κ ΓῚ " ᾿ Ω ἤ «Ὁ ἤ 

ταῖς Νύμφαις τὰν αἷγα᾿ τὺ δ᾽ ὦ κακὲ καὶ τοχ᾿ ἐτάκευ 
, -« Ἁ ᾿ Ἁ " 

βασκαίνων. καὶ νῦν μὲ τὰ λοίσϑια γυμνὸν ἔϑηκας. 

ΜΔ ΆΑΚΩΝ. 
3 3 -» 9 ’ 

Οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον, οὐ τέ γε “ακῶν 
,᾿ 3 Ν Ὁ. ᾿,͵ Ἥ κ᾿ 

τὰν βαίταν ἀπέδυσ᾽ ὁ Καλαέίϑιδος. ἡ κατὰ τὴηνας 
“ ’ Σ᾽ » Ἂ ᾿ 

τᾶς πέτρας ὥνϑρωπε μανεὶς εἰς Κρᾶϑιν αλοίμαν. 

ΚΟΜΑΤΑ͂Σ. 
Ἁ 3 ᾽ 3 ἤ ς, 29 Ἁ ΄ 

Οὐ μὰν οὐδ᾽ αὐτὰς τὰς λιμνάδας ὥγαϑὲ Νυμφας. 
ΟΡ 9 , 2 

αἵἴτέ μοι ἵλαοί τε καὶ εὐμενέες τελέϑοιεν. 
"ὕ ᾿. ΄ Ἁ " 4 

οὔ τευ τὰν συριγγὰα λαϑὼν ἔκλεψα Κοματας. 

ΔἍΚΩΝ. 
“" , Ἁ ᾽ 3... , 

Α{}πωοι πιστεύσαιμι, τὰ ΖΙάφνιδος αλγε΄ ἀροέμαν. 
93 ᾽ 3 “ - “" " ἃ 3 ’ 

ἀλλ᾽ ὧν αἴκα λῇς ἔριφον ϑέμεν, ἔστι μὲν οὐδὲν 
. , 3 ἡ. ἐν , ο δ." 7 , Ἢ 

ἱερόν. ἀλλ᾽ ἀἅγε τοι διαείσομαι. ἔστε κ ἀπείπῃς. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
᾿ "»ν» ““ Ἂ» ς ᾿ . 

Υς ποτ᾽ ᾿Αϑαναίαν ἔριν ἤρισεν. ηνέδε κεῖται 
“» ἣν 2 Ὁ. ἃ Ἁ Ἁ 3 9 ᾿ Ο’ 

ὥριφος ἀλλ᾽ γε καὶ τῦ τὸν εὐβοτον ἄμνον ορισδὲε 

ξιις δτρβυυκωαῶος, τυσον τὐκὸς ἀδέτάν. ἃ κασι, “ἀν. ὦτὐμλλγο 

ὡϑ 3). 

ΙΌΎΠ,,. 

ΔΆΑΚΩΝ. 
Καὶ πῶς ὦ κέναιδε τάδ᾽ ἔσσεται ἐξ ἴσω ἁμίν; 
τίς τρέχας ἀντ᾽ ἐρέων ἐποκίξατο: τίς δὲ παρεύσας 
αἰγὸς πρατοτύκοιο κακὰν κύνα δήλετ᾽ ἀμέλγειν; 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
Ὅστις νικασεῖν τὸν πλατίον ὡς τὺ πεποίϑεις, 
σφὰξ βομβέων τέττιγος ἐναντίον. ἀλλὰ γὰρ οὔτι 
6» 

ὥριφος ἐσοπαλής τοι, ἔδ᾽ ὃ τράγος οὗτος ἐρίσδει 

ΔΆΚΩΝ. 
Μὴ σπεῦδ᾽ ᾿ οὐ γάρ τοι πυρὶ ϑάλπεαι. ἄδιον ἀσῇ 
τεῖδ᾽ ὑπὸ τὰν κότινον καὶ τἄλσεα ταῦτα καϑέξας. 
ψυχρὸν ὕδωρ τουτεῖ πυταλείβεται" ὧδε πεφύκει 
ποία χὰ στιβὰς δε. χαὶ ἀκρέδες ὧδε λαλεῦντι. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
2 ᾽ ᾽ ’ 4λλ᾽ οὔτι σπεύδω" μέγα δ᾽ ἄχϑομαι, εἰ τύ μὲ τολμῇς 35 
ὄμμασι τοῖς ὀρϑοῖσι ποτιβλέπεν, ὃ ὃν ποκ᾽ ἐόντα 
παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐγὼν ἐδίδασκον. ἴδ᾽ ἃ χάρις εἰς . ποϑέρπει. 
ϑρέψαι κα λυκιδεῖς, ϑρέψαι κυνάς, ὥς ἕ φάγωντι. 

Δ ΆΚΩΝ. 
Καὶ πόκ᾽ ἐγὼν παρὰ τεῦς τι μαϑὼν καλὸν ἢ καὶ 

: ἀκούσας 
μέμναμ᾽; ὦ φϑονερὸν τὺ καὶ ἀπρεπὲς ἀνδρίον αὕτως. 4 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΩΣ. 
Γ »"“Ψ. "ὦ “ ’ ᾿ ν Ανίκ ἐπυγιζὸν τυ. τὺ δ᾽ ἄλγεες" αἷ δὲ χέμαιραι 
αἷδε κατεβλαχῶντο. καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ἐτρύπη. 

ΔΆΚΩΝ. 
Μὴ βάϑιον τήνω «“πυγίσματος ὗβε ταφείης. 
ἀλλὰ γὰρ ἕρφ᾽, ὧδ᾽ ἕρπε. καὶ ὕστατα βουκολιαξῇ. 

' ΚΟΜΩ͂ΤΑΣ. 
Οὐχ ἑρψῶ τηνεῖ᾽" τουτεῖ δρύες. ὧδε κύπειρος. 

ῷ ̓  
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ὧδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι" 
ἔνϑ᾽ ὕδατος ψυχρῶ κρᾶναι δύο᾽ ταὶ δ᾽ ἐπὶ δένδρει 
ὄρνιϑες λαλαγεῦντι" καὶ ἃ σκιὰ οὐδὲν ὁμοία 
τᾷ παρὰ τίν᾽" βάλλει δὲ καὶ ἁ πίτυς ὑψόϑε κώνως. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Ἦ μὰν ἀρνακίδας τε καὶ εἴρια τεῖδε πατησεῖς: 

αἴκ᾽ ἔνϑῃς, ὕπνω μαλακώτερα᾽ ταὶ δὲ τραγεῖαι 

ταὶ παρὰ τὶν ὕσδοντι κακώτερον ἢ τύ περ ὕσδεις. 
στασῶ δὲ κρατῆρα μέγαν λευκοῖο γάλακτος 
ταῖς Νύμφαις, στασῶ δὲ καὶ ἁδέος ἄλλον ἐλαίω. 

ΚΟΜΑΩΑΤΑ͂Σ. 

Αἱ δέ γέ κα τὺ μόλῃς, ἁπαλὰν πτέριν ὧδε πατησεῖς 
καὶ γλάχων᾽ ἀνθϑεῦσαν᾽" ὑπεσσεῖται δὲ χιμαιρᾶν 
δέρματα τᾶν παρὰ τὶν μαλακώτερα τετράκις ἀρνεᾶν. 
στασῶ δ᾽ ὀκτὼ μὲν γαυλὼς τῷ Πανὶ γάλακτος, 
ὀκτὼ δὲ σκαφίδας μέλιτος πλέα κηρί ἐχοίσας. 

ΔΆΑΚΩΝ. 

Αὐτόϑε μοι ποτέρισδε καὶ αὐτόϑε βουκολιάξευ᾽ 
τὰν σαυτῶ πατέων ἔχε τὰς δρύας. ἀλλὰ τίς ἀμέ, 
τίς κρινεῖ; αἴϑ᾽ ἔνϑοι πόϑ᾽ ὁ βουκόλος ὧδ᾽ ὁ 4“υ- 

κώπας. 

ΚΟΜΗΑ͂ΤΑΣ. 

Οὐδὲν ἐγὼ τήνω ποτιδεύομαι" ἀλλὰ τὸν ἄνδρα, 
αἱ λῇς. τὸν δρυτόμον βωστρήσομες. ὃς τὰς ἐρείκας 
τήνας τὰς παρὰ τὶν ξυλοχίζεται" ἔστι δὲ Μόρσων. 

ΛΔΆΑΚΩΝ. 

Βωστρέωμες. 

ΚΟΜΑΈΤΑΣ. 

Τὺ κάλει νιν. 

ΔΜΑΚΩΝ. 

Ἰὼ ξένε μικκὸν ἄκουσον 

[ὈΥ̓ΠῚ1,.. 21 

τεῖδ᾽ ἐνθών᾽" ἁμὲς γὰρ ἐρίσδομες, ὅστις ἀρείων 
βουκολιαστάς ἔστι. τὺ δ᾽ ὦ φίλε ι(νήτ΄ ἐμὲ Μόρσων 
ἐν χάριτι κρίνῃς . ιἡτ᾽ ὧν τύγα τοῦτον ὀνάσης. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
Ναὶ ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν Μόρσων φίλε μήτε Κομάτα τὸ 
τὸ πλέον εὐθϑύνῃς. μήτ᾽ ὧν τύγα τῷδε χαρίξῃ. 
ὧδέ τοι ἃ ποίμνα᾽ τῶ Θουρέω ἐστὶ Σιβύρτα, 
Εὐμάρα δὲ τὰς αἶγας ὁρῆῇς φίλε τῶ Συβαρίτα. 

ΔΜΑΚΩΝ. 

Μή τύ τις ἠρώτη πὸτ τῶ Ζιός. αἴτε Σιβύρτα 
αἴτ᾽ ἐμὸν ἐστι κάκιστε τὸ ποίμνιον; ὡς λάλος ἐσσί. τὸ 

ΚΟΜΩ͂ΤΑ͂Σ 
Βέντισϑ᾽ οὗτος, ἐγὼ μὲν ἀλαϑέα πάντ᾽ ἀγορεύω 
κοὐδὲν καυχῶμαι" τύ γε μὰν φιλοκέρτομος ἐσσί. 

ΔΆΚΩΝ. 
Εἶα λέγ᾽, εἴ τι λέγεις, καὶ τὸν ξένον εὖ πάλιν αὖϑις 
ξῶντ᾽ ἄφες" ὦ Παιάν, ἡ στωμύλος ἦσϑα Κομᾶτα. 

(Βουκολιασμός). 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Ταὶ Μοῖσαί με φιλεῦντι πολὺ πλέον ἢ τὸν ἀοιδόν 80 
Δάφνιν" ἐγὼ δ᾽ αὐταῖς χιμάρως δύο πρᾶν ποκ᾽ 

ἔϑυσα. 

ΔΑΚΩΝ. 
Καὶ γὰρ ἔμ᾽ ̓  ̓Δπόλλων φιλέει μέγα, καὶ καλὸν αὐτῷ 
κριὸν ἐγὼ βόσκω. τὰ δὲ Κάρνεα καὶ δὴ ἐφέρπει. 

ΚΟΜΩΑ͂ΥΤΑΣ. 
Πλὰν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόκος αἶγας ἀμέλγω, 
καί μ᾽ ἃ παῖς ποϑορῶσα υμμουϑ λέγει ,,«αὐτὸς ἀμέλ- 

γεις“; ὃ 
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ΔΆΚΩΝ. 

Φεῦ φεῦ Μάκων τοι ταλάρως σχεδὸν εἴκατι πληροῖ 
τυρῶ καὶ τὸν ἄναβον ἐν ἄνϑεσι παῖδα μολύνει. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον ἁ Κλεαρίστα 
τὰς αἷγας παρελᾶντα καὶ ἀδύ τι ποππυλιάζξει. 

ΜΑΚΩΝ. 

Κὴἠμὲ γὰρ ὁ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν 
ἐκμαίνει" λιπαρὰ δὲ παρ᾽ αὐχένα σείετ᾽ ἔϑειρα. 

ΚΟΜΖΩΤΑΣ. 

᾽4λλ᾽ οὐ σύμβλητ᾽ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ ἀνεμώνα 
πὰρ ῥόδα, τῶν ἄνδηρα᾽ τὰ δ᾽ αἱμασιαῖσι πεφύκει. 

ΔΑΚΩΝ. 

Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἀκύλοις ὁμομαλίδες αἵ μὲν ἔχοντι 
λειτὸν ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, αἵ δὲ μελεχραί. 

ΚΟΜΑΤΩΑΣ. 

Κὴἠγὼ μὲν δωσῶ τᾷ παρϑένῳ αὐτίχα φάσσαν 
ἐκ τᾶς ἀρκεύϑω καϑελῶν᾽ τηνεῖ γὰρ ἐφίσδει. 

ΔΜ ἍἿ.ΚΩΝ. 
, ἤ ς ΄ -» 

᾽4λλ᾽ ἐγὼ ἐς χλαῖναν μαλακὸν πόκον, οππόκα πεξῶ 
τὰν οἷν τὰν πέλλαν, Κρατίδα δωρήσομαι αὐτός. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Ρ Ἵ “ ’ ἤ ς᾿ . ξς. ; 

Σίττ᾽ ἀπὸ τᾶς κοτίνω ταὶ μακάδες" ὧδε νέμεσϑε, 

ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τὲ μυρῖκαι. 

ΜΔΑΚΩΝ. 
» ᾿ ξ ἰν ’ Ω », 

Οὐκ ἀπὸ τᾶς δουὸς οὗτος ὁ Κώναρος ἃ τὲ Κιναίϑα; 

τουτεῖ βοσκησεῖσϑε ποτ᾽ ἀντολᾶς. ὡς ὁ Φάλαρος. 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑ͂Σ. 

Ἔστι δέ μοι γαυλὸς κυπαρίσσινος. ἔστι δὲ κρατήρ, 

ἔργον Πραξιτέλευς" τᾷ παιδὶ δὲ ταῦτα φυλάσσω. 

ΣΎ. 

ΔΆΚΩΝ. 

Χὰμίν ἐστι κύων φιλοποίμνιος. ὃς λύκος ἄγχει, 
ὃν τῶ παιδὶ δέδωμι τὰ ϑηρία πάντα διώκειν. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
νὴ ὃ [Ὶ , . ᾿, ξ ᾿ ὃ » Ἁ ς ΄ κρίδες, αἵ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμόν, 

Ξ ᾿ Ἁ 3 " ξ μὴ μευ λωβασεῖσϑε τὰς ἀμπέλος ; ἐντὶ γὰρ ἀβαι. 

ΔΜ ΖΚΩΝ. 
δι» ι ς , 

Τοὶ τέττιγες ὁρῆτε, τὸν αἰπόλον ὡς ἐρεϑίζω᾽ 
ς - ΟΣ , “ 

οὑτῶς χυμές ϑὴν ἐρεϑίξετε τὼς καλαμευτάς. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 

Μισέω τὰς δασυκέρκος ἀλώπεκας. αἱ τὰ Μέκωνος 
» Ὰ 3 κρὴ ’ αἰεὶ φοιτῶσαι τὰ ποϑ' ἕσπερα βαγίζοντι. 

ΔΑΚΩΝ. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν μισέω τὼς κανϑάρος, οἵ τὰ Φιλώνδα 
» Γ ς 

σῦκα κατατρώγοντες ὑπανέμιοι φορέονται. 

ΚΟΜΩΑΤΑ͂Σ. 
Ξ5 .] ’ὔ 3 Ὕ }Κ » ͵ Γ Α Ἁ 

Ἢ ου μὲμνασ΄. οχ᾽ ἐγὼ τυ κατήλασα. καὶ τυ σεσαρῶς 
ψ , ν 7" εὐ ποτεκιγκλίζευ καὶ τᾶς δρυὸς εἴχεο τήνας; 

ΔΆΑΚΩΝ. 
ἴω ᾿ ᾽ " τ " ἰδέ δὲ 
οὔτο μὲν οὐ μέμναμ᾽ " ὅκα μάν ποκα τεῖδέ τυ δήσας 
Ν »" ῇ - 9 υ"» Εὐμάρας ἐκάϑαρε, καλῶς μάλα τοῦτό γ᾽ ἴσαμι. 

ΚΟΜΩΤΑ͂Σ. 
". ’ γ ΄ Ηδὴ τις Μόρσων πικχραίνεται" ἢ οὐχὶ παραίσϑευ; 20 

, Ἁ 3 7 , σκίλλας ἰὼν γραίας ἀπὸ σάματος αὐτίκα τίλλειν. 

Δ ΖΚΩΝ. 
4 Ὶ ι , ᾿ , 

Κηγῶὼν μὰν κνίζω Μόρσων τινά" καὶ τὺ δὲ λεύσσεις. 
᾿ Ἁ Ἁ " »Ἤ ’ μ᾿ Ἵ 

ἐνθῶὼν τὰν κυκλαμινον ορυσσὲ νυν εἰς τὸν ᾿λεντα. 

ΚΟΜΖΑΤΥΤΑ͂Σ. 
ς 3 5 δ, Ε - 
μέρα ἀνϑ' υδατος δείτω γάλα. καὶ τὺ δὲ Κρᾶϑι 

, ’ Ἁ ’ ’ οἴνῳ πορφύροις, τὰ δέ τοι σία καρπὸν ἐνείκαι. 
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Δ ΑΚΩΝ. 
’ , ἰν 

Ῥείτω χὼ Σύβαρις ἁμὶν μέλι. καὶ τὸ ποτ᾽ ὄρϑρον 
ς ᾳ. "ἃ ᾽ ὅς » , ’ ’ 
ἁ παῖς ἀνθ᾽ ὕδατος τῷ κάλπιδι κηρία βάψαι 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ. 
΄ ΕΣ - “ 

Ταὶ μὲν ἐμαὶ κύτισόν τε καὶ αἴγιλον αἷγες ἔδοντι, 
καὶ σχῖνον πατέοντι καὶ ἐν κομάροισι κέχυνται. 

ΔΑΚΩΝ. 

Ταῖσι δ᾽ ἐμαῖς ὀΐεσσι πάρεστι μὲν ἃ μελίτεια 
φέρβεσϑαι, πολλὸς δὲ καὶ ὡς δόδα κίσϑος ἐπανϑ εἴ. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ. 
᾿ ’ “4 - 3 Οὐκ ἔραμ᾽ ᾿Δλκίππας. ὅτι μὲ πρᾶν οὐκ ἐφίλησε 

-" ἰχέ Ἁ ᾽ Ἵ 

τῶν ὥτων καϑελοῖσ᾽, κα οὗ τὰν φάσσαν ἔδωκα. 

ΔΑΚΩΝ. 

᾿4λλ᾽ ἐγὼ Εὐμήδευς ἔραμαι μέγα" καὶ γὰρ κ᾽ αὐτῷ 
τὰν σύριγγ᾽ ὥρεξα. καλόν τί με κάρτ᾽ ἐφίλησεν. 135 

ΜΟΡΣΩΝ. 

Οὐ ϑεμιτὸν “Πάκων ποτ᾽ ἀηδόνα κέσσας ἐρέσδειν, 
οὐδ᾽ ἔποπας κύκνοισι" τὺ δ᾽ ὦ τάλαν ἐσσὶ φιλεχϑής. 

παύσασϑαι κέλομαι τὸν ποιμένα. τὶν δὲ Κομᾶτα 
δωρεῖται Μόρσων τὰν ἀμνίδα" καὶ τὺ δὲ ϑύσας 
ταῖς Νύμφαις Μόρσωνι καλὸν χρέας αὐτίκα πέμψον. τὸ 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ. 

Πεμψῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. φριμάσσεο πᾶσα τραγίσκων 
νῦν ἀγέλα᾽ κἠγὼν γὰρ ἴδ᾽ ὡς μέγα τοῦτο καχαξῶ 
κὰτ τῶ Μάκωνος τῶ ποιμένος, ὧδ᾽ ὁπόχ᾽ ἤδη 
ἀνυσάμαν τὰν ἀμνόν" ἐς ὠρανὸν ὑμιν ἁλεῦμαι. 
αἶγες ἐμαὶ ϑαρσεῖτε κερούτιδες" αὔριον ὑμέ 
πάσας ἐγὼ λουσῶ Συβαρέτιδος ἔνδοϑε λέμνας. 
οὗτος ὁ λευκέτας ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν᾽ ὀχευσεῖς 

ΙΡΥΓ1.. ΥἹ. 25 

τᾶν αἰγῶν. φλασσῶ τυ, πρὶν ῇ γέ; με καλλιερῆσαι 
ταῖς Νύμφαις τὰν ἀμνόν. ὃ δ᾽ αὖ πάλιν. ἀλλὰ γε- 

νοίμαν., 
αἰ μή τυ φλάσσαιμι, Μελάνϑιος ἀντὶ Κομάτα. 

[ἀγ}}. ΥἹ. 

Βουκολιασταὶ Ζάφνις καὶ Δαμοίτας. 

“Ἰ«μοίτας χὼ “άφνις ὁ βουκόλος εἰς. ἕνα χῶρον 
τὰν ἀγέλαν πόκ᾽ Ἴρατε συνάγαγον᾽ ἧς δ᾽ ὃ μὲν. αὐτῶν 
πυρρός, ὃ δ᾽ ἡμιγένειος" ἐπὶ κράναν δέ τιν᾽ ἄμφω 
ἑξόμενοι ψόυτα ἰξέσῳ ἄματι τοιάδ᾽ ἄειδον. 
πρᾶτος δ᾽ ἄρξατο Ζάφνις, ἐπεὶ καὶ πρᾶτος ἐρίσδεν. ὃ 

(“άφνεδος ὦ δή. ) 
Βάλλει τοι Πολύφαμε τὸ ποίμνιον ἃ Γαλάτεια 
μάλοισιν, ὀυφέρατα τὸν αἰπόλον ἄνδρα καλεῦσα" 
Καὶ τύ νυν οὐ ποϑόρησϑα τάλαν τάλα κἱ ἀλλὰ κάϑησαι 
ἁδέα συρίσδων. πάλιν ἀδ᾽ ἴδε τὰν κύνα βάλλει. 
ἅ τοι τᾶν ὀΐων ἕπεται σκοπός" ἃ δὲ βαύσδει 
εἰς ἅλα δερκομένα, τὰ δένιν καλὰ κύματα φαΐνει 
ἅσυχα μορλέονεν ἐπ᾿ αἰγιαλοῖο ϑέοισαν. 
Φράξεο μὴ τὰς παιδὸς ἐπὶ κνάμῃσιν ὀρούσῃ 
ἐξ ἁλὸς ἐρχομένας, κατὰ δὲ χρόα καλὸν ἀμύξῃ. 

ι5 β΄ Ἃ δὲ καὶ αὐτόϑε τοι διαϑρύπτεται, ὡς ἀπ᾽ ἀκάνϑας 5 
ταὶ καπυραὶ χαῖται, τὸ καλὸν ϑέρος ἁνίκα φρύγει" 
καὶ φεύγει φιλέοντα καὶ οὐ φιλέοντα διώκει, 
καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λέϑον" ἡ γὰρ ἔρωτι 
πολλάκις ὦ ὝῸ. τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται. 
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ἊΞ ὠ , , Ἢ οὐ» 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ Δαμοίτας ἀνεβάλλετο καὶ ταὃ αειδεν. 

(Δαμοίτου φὠδή.) 
Ξ -» Ἁ ᾿, ς ΄ 9 νυ 

γ΄ Εἶδον ναὶ τὸν Πᾶνα, τὸ ποίμνιον ανίκ ἔβαλλε. 
᾿ δου ἢ » Ἁ ,ν" ᾿ σ' ΠΣ τ Ἷ 

κοὔτι λάϑ᾽, οὔ, τὸν ἐμὸν τὸν ἕνα γλυκυν, ᾧ ποϑὸ 

φῶμι 
3 Ἁ ς ΄ ς ἤ Ω 3 9 ῇ 

ἐς τέλος. αὐτὰρ ὁ μᾶντις ὁ Τηλεμος ἔχϑο᾽ ἀγορευῶν 
Ξ: "““ ’ ΄ 

ἐχϑροὰ φέροιτο ποτ᾽ οἶκον, ὁπῶὼς τεκχξεσσι φυλασόδοι. 

ΨΦ. Ἁ Ἀ ᾽ Ν ᾽ Ἁ τὰ γ΄ Ψ" ᾽ ΠῚ ἤ 

,5. γ ᾿4λλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὼ κνίξων παλιν οὐ ποϑόρημι; 

κα ͵ 
, 

ἰλλ᾽ ἃ ᾽ ὶ γυναῖκ᾽ ἔχεν" ἃ δ᾽ ἀΐοισα ἀλλ᾽ αλλαν τινὰ φαμὶ γυναῖκ ἔχ ᾿ , 
ψ ι , ᾽ “ 

ξαλοῖ μ᾽ ὦ Παιὰν καὶ τάκεται. ἔκ δὲ ϑαλασσας 
᾿ 9 » ͵ ἃ ᾿ , - 

οἰστρεῖ παπταίνοισα ποτ ἄντρα τὲ καὶ ποτί ποίμνας. 
᾿ς; ΑΞ ἦ με 

Σίξα δ᾽ ὑλακτεῖν νιν καὶ τᾷ κυνί" καὶ γὰρ ὁκ΄ ρῶν 

αὐτᾶς. ἐκνυξεῖτο ποτ᾽ ἰσχία ῥύγχος ἔχοισα. 80 

Ταῦτα δ᾽ ἴσως ἐσορῶσα ποεῦντά μὲ πολλάκι πεμψεῖ 

ἄγγελον. αὐτὰρ ἐγὼ κλᾳσῶ ϑύρας, ἕἔστέ κ᾿ ὀμόσσῃ 

αὐτά μοι στυρεσεῖν καλὰ δέμνια τἄσδ᾽ ἐπὶ νάσω. 

καὶ γάρ ϑὴν οὐδ᾽ εἶδος ἔχω κακόν, ὥς με λέγοντι. 

Ἦ γὰρ πρᾶν ἐς πόντον ἐσέδρακον, ἧς δὲ γαλάνα, 

καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια, καλὰ δέ μευ ἁ μία κώρα, 

ὡς παρ᾽ ἐμὶν κέκριται, κατεφαίνετο, τῶν δέ τ᾽ ὀδὸν- 
τῶν 

λευκοτέραν αὐγὰν Παρίας ὑπέφαινε λέϑοιο. 

ἂν  Ἃ " ἤ . 

Ὡς μὴ βασκανϑῶ δέ, τρὶς εἰς ἐμὸν ἔπτυσα κολπον 
-" Ἁ 6 ᾿ Α 30 δίδ ξ 

ταῦτα γὰρ ἁ γραία με Κοτυταρὶς ἐξεδέδαξε. . 

Ϊ, Ἁ Ἁ Ἷ ς ΄ 2 ’ 

Τόσσ᾽ εἰπὼν τὸν Ζίάφνιν ὁ Ζαμοίτας ἐφίλησε. 
»ὃὖΟ᾽ Γ ει Ὗ - Α 3 Ἁ “ 

χὼ μὲν τῷ σύριγγ᾽. ὃ δὲ τῷ καλὸν αὐλὸν ἔδωκεν. 
» 3 " Ἶ ΝΑ ΄ ς 4 τ» 

αὔλει Δίαμοίτας. σύρισδε δὲ ΖΙαφνις ὁ βουτας 

"ἀρ ἐ με . )ιρελν.. 

τὸ. δεκήμ -ορ- 

Ύ, ὙΠ 

᾽ “» », Ὅν Υ , , ὠρχεῦντ᾽ ἐν μαλακᾷ ταὶ πόρτιες αὐτίκα ποίᾳ. 
ὔ Ἁ »Ν» 3 ἤ ἮΝ 5 , νίκη μάν οὐδ ἄλλος, ἀνήσσατοι δ᾽ ἐγένοντο. 

[4γ}}. ΥἹΠ. 

δ ν λυ ὁ αὶ ἃ 

Ἦς χρόνος ἁνίκ᾽ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος εἰς τὸν "άλεντα 
εἴρπομες ἐκ πόλιος, σὺν καὶ τρίτος ἅμιν ᾿Δμύντας. 
τᾷ Ζ4Ἔηοῖ γὰρ ἔτευχε ϑαλύσια καὶ Φρασίδαμος 
χ Δντιγένης. δύο τέκνα Πυκώρεος, εἴἶτί περ ἐσϑλόν 
λαῶν. τῶ δ᾽ ἔτ᾽ ἄνωϑεν ἀπὸ Κλυτίας τε καὶ αὐτῶ 
Χάλκωνος . Βούριναν ὃς ἐκ ποδὸς ἄνυσε κράναν 
εὖ γ᾽ ἐνερεισάμενος πέτρᾳ γόνυ" ταὶ δὲ παρ᾽ αὐτάν 
αἴγειροι πτελέαι τε ἐύσκιον ἄλσος ὕφαινον, 
χλωροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κομόωσαι. 
χοὔπω τὰν μεσάταν ὁδὸν ἄνυμες. οὐδὲ τὸ σᾶμα 
ἁμὶν τὸ Βρασίλα ἀνεφαίνετο, καί τιν᾽ ὁδίταν 
ἐσϑλὸν σὺν Μοίσαισι Κυδωνικὸν εὕρομες ἄνδρα, 
οὔνομα μὲν Δυκίδαν, ἧς δ᾽ αἰπόλος. οὐδέ κέ τίς μιν 
ἡγνοίησεν ἰδών, ἐπεὶ αἰπόλῳ ἔξοχ᾽ ἐῴκει. 
ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος εἶχε τράγοιο 
κναχὸν δέρμ᾽ ὥμοισι νέας ταμίσοιο ποτόσδον. 
ἀμφὶ δέ οἵ στήϑεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος 
ξωστῆρι πλακερῶ., ῥοικὰν δ᾽ ἔχεν ἀγριελαίω 
δεξιτερᾷ κορύναν. καί μ᾽ ἀτρέμας εἶπε σεσαρώς 
ὄμματι μειδιόωντι. γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς" 

οΣιμιχίδα, πᾷ δὴ τὺ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις. 
ἁνίκα δὴ καὶ σαῦρος ἐν αἱμασιαῖσι καϑεύδει, 
οὐδ᾽ ἐπιτυμβίδιαι κορυδαλλέδες ἡλαίνοντι; 
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ἢ μετὰ δαῖτ᾽ ἄκλητος ἐπείγεαι:; ἣ τινος ἀστῶν 

λανὸν ἔπι ϑρώσκεις; ὥς τοὶ ποσὶ νισσομένοιο 

πᾶσα λίϑος πταίοισα ποτ᾽ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει." 

ἐγὼ ἀμείφϑην" ...υκίδα φίλε, φαντί τυ 

πᾶντες 

ὄμμεν συρικτὰν μέγ᾽ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν 

ἔν τ᾽ ἀμητήρεσσι. τὸ δὴ μάλα ϑυμὸν ἰαίνεν, 

ἁμέτερον᾽ καί τοι κατ᾽ ἐμὸν νόον ἰσοφαφίξειν 

ἔλπομαι. ἃ δ᾽ ὁδὸς ὧδε ϑαλυσιάς" ἡ γὰρ ἑταῖροι 

ἀνέρες εὐπέπλῳ ΖΔίαματερι δαῖτα τελεῦντι 

ὕλβω ἀπαρχόμενοι" μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρῳ 

ἃ δαίμων εὔκρυϑον ἀνεπλήρωσεν ἀλωᾶν. 

ἀλλ᾽ ἄγε δή -- ξυνὰ γὰρ. ὁδός, ξυνὰ δὲ καὶ ἀώς --- 

βουκολιασδώμεσϑα" τάχ ̓ ὥτερος ἄλλον ὀνασεῖ. 

καὶ γὰρ ἐγὼν Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κἠμὲ λέγοντι 

πάντες ἀοιδὸν ἄριστον" ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειϑής, 

οὐ Δᾶν" οὐ γάρ πω κατ᾽ ἐμὸν νόον οὔτε τὸν ἐσϑλόν 

Σικελίδαν νέκημι τὸν ἔκ Σάμω οὐδὲ Φιλητὰν 

ἀείδων, βάτραχος δὲ ποτ᾽ ἀκρέδας ὥς τις ἐρίσδω."“ 

ὡς ἐφάμαν ἐπίταδες" ὁ δ᾽ αἰπόλος ἁδὺ γελάσσας 

»τᾶν τοιῖ ἔφα κορύναν δωρύττομαι . οὔνεκεν ἐσσί 

πᾶν ἐπ᾽ ἀλαϑεία πεπλασμένον ἐκ Διὸς ἔρνος. 

ὥς μοι καὶ τέκτων μέγ᾽ ἀπέχϑεται. ὅστις ἐρευνῇ 

ἶσον ὄρευς κορυφᾷ τελέσαι δόμον εὐρυμέδοντος, 

καὶ Μοισᾶν ὕρνιχες. ὅσοι ποτὶ Χῖον ἀοιδὸν 

ἀντία κοκκύξοντες ἐτώσια μοχϑίζξοντι. 

ἀλλ᾽ ἄγε βουκολικᾶς ταχέως ἀρχώμεϑ' ἀοιδᾶς. 

Σιμιχίδα" κἠγὼ μέν; ὅρη φίλος, εἴ του ἀρέσκει 

τοῦϑ᾽ ὅτι πρᾶν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον ἐξεπόνασα .“" 

τὸν ὃ᾽ 

(Πυκέδου ὠδη.) 

"Ἔσσεται ᾿Δγεάνακτι καλὸς πλύος εἰς Μυτιλάναν, 

θῦ 

Ὃ 

Ὁ 

ΙΎΠῚ,. ΥἹΙ. 

χῶταν ἐφ᾽ ἑσπερίοις ἐρίφοις νότος ὑγρὰ διώκῃ 
κύματα. χρίων ὅ ὅτ᾽ ἐπ᾿ ὠκεανῷ πόδας ἴσχει, 
αἴκεν τὸν Μυκίδαν ὁ ὑπτώμενον ἐξ ̓ φροδίτας 
δύυσηται᾽ ϑερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ με καταίϑει. 

α΄ χἄλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε ϑάλασσαν 
τὸν τε νότον τόν τ᾽ εὗρον, ὃς ἔσχατα φυχία κινεῖ" 
ἀλκυόνες, γλαυκαῖς Νηρηίσι ταὶ τὰ μάλιστα 
ὀρνίϑων ἐφίληϑεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα. 
ὥρια πάντα γένοιτο, καὶ εὕπλοος ὅρμον ἵκοιτο. 

β΄ Κήγὼ τῆνο κατ᾽ ἅμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα 
ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων 
τὸν Πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξῶ 
πὰρ πυρὶ κεκλιμένος. κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεῖ. 

β΄ Χὰ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἕστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν 
κνύξᾳ τ᾽ ἀσφοδέλῳ τὲ πολυγνάμπτῷῳ τὲ σελίνῳ. 
καὶ πίομαι μαλακῶς μεμναμένος ᾿Δγεάνακτος 
αὐταῖς ἐν κυλίκεσσι καὶ ἐς τρύγα χεῖλος ἐρείδων. 

γ΄ 4ὐλησεῦντι δέ μοι δύο ποιμένες. εἷς μὲν Ἵχαρνεύ 
εἷς δὲ “υκωπίτας" ὁ δὲ Τίτυρος ἐγγύϑεν ἀσεῖ ᾿ 
ὥς ποκα τὰς Ξενέας ἠράσσατο “άφνις ὃ 0 βούτας 
χὡὼς ῦρος ἀμφ᾽ ἐπονεῖτο. καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἀϑρή: 

ψνευν, 
Ἱμέρα αἵτε φύοντι παρ᾽ ὄχϑησιν ποταμοῖο, 
εῦτε χιὼν ὧς τις κατετάκετο μακρὸν ὑφ’ Αἷμον 
ἮΝ» Ἢ Ε 

ἡ Αϑω ἡ Ῥοδόπαν ἢ Καύκασον ἐσχατόωντα. 

δ΄ ᾿Δισεῖὶ δ᾽ ὥς ποκ᾽ ἔδεκτο τὸν αἰπόλον εὐρέα λάρναξ 
ζωὸν ἑ ἐόντα κακῇσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὁ ἄνακτος. 
ὥς τέ νιν αἵ σιμαὶ λειμωνόϑε φέρβον ἰοῖσαι 

. 

“γεανακτι πλόον διξημένω ἐς ΠΠιτυλάναν 



8η 

ΤΗΚΟΟΘΕΙΤΙ 

κέδρον ὁ ὃς ἁδεῖαν μαλακοῖς ἄνϑεσσι μέλισσαι, 

οὕνεκά οἵ γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέξ νέκταρ. 

γ΄ Ὦ, μακαφιστὲ Κομᾶτα, τύ ϑην τάδε τερπνὰ πεπόνϑης; 

καὶ τὺ κατεκλάσϑης ἐς λάρνακα. καὶ τὺ μελισσᾶν 

κηρία φερβόμενος ἔτος ὥριον ἐξεπόνασας. 

αἴϑ᾽ ἐπ᾽ ἐμεὺ ξωοῖς ἐναρίϑμιος ὥφελες εἶμεν, 

ὥς τοι ἐγὼν ἐνόμευον ἀν᾽ ὥρεα τὰς καλὰς αἶγας 

φωνᾶς εἰσαΐων τὺ δ᾽ ὑπὸ δρυσὶν ἢ ὑπὸ πεύκαις 

ἁδὺ μελισδόμενος κατεκέκλισο ϑεῖε Κομᾶτα. 

Χὼ μὲν τόσσ' εἰπὼν ἀπεπαύσατο᾽ 

κἠγὼν τοῖ᾽ ἐφάμαν" οἡ Δυκίδα φέλε. πολλὰ μὲν ἄλλα 

Νύμφαι κἠμὲ δέδαξαν ἀν᾽ ὥρεα βουκολέοντα 

ἐσθλά, τά που καὶ Ζηνὸς ἐπὶ ϑοόνον ἄγαγε φαάμα᾽ 

ἀλλὰ τόγ᾽ ἐκ πάντων μέγ᾽ ὑπείροχον, ᾧ τυ γεραίρειν 

ἀρξεῦμ᾽" ἀλλ᾽ ὑπάκουσον. ἐπεὶ φίλος ἔκλεο Μοίσαις. 

(Σιμιχέδου ᾧ δή. ) 

Σιμιχίδᾳ, μὲν Ἔρωτες ἐπέπταρον᾽ ἥ γὰρ ὁ δειλός 

τόσσον ἐρῶ Μυρτοῦς . ὅσον εἴαρος αἶγες ἐρᾶντι. 

ὁ ἤάρατος δ᾽ ὁ τὰ πάντα φιλαίτατος ἀνέρι τήνῳ 

παιδὸς ὑπὸ σπλάγχνοισι ν ἔχει 3 πόϑον. οἶδεν “Ἄριστις, 

ἐσϑλὸς ἀνήρ 

Φοῖβος σὺν φόρμιγγι παρὰ τριπόδεσσι μεγαίροι; 

ὡς ἐκ παιδὸς ́ ἄρατος ὑπ᾽ ὀστέον αἴϑετ᾽ ἔρωτι. 

Τόν μοι Πάν, Μαλέας ἐρατὸν πέδον ὅστε λέλογχας; 

ἄκλητον κείνοιο φίλας ἐς χεῖρας ἐρείσαις, 

εἴτε ἰπμώμωμ. ἄρ᾽ ἐστὶν ὃ μαλϑακὸς εἶἴτέ τις ἄλλος. 

χεί μὲν ταῦτ᾽ ἔρδοις ὦ Πὰν φίλε, μή τέτυ παῖδες 

᾿Αρκαδικοὶ σκίέλλαισιν ὑπὸ πλευράς τε καὶ ὥμως 

τανίχα μαστίσδοιεν, ὅτε κρέα τυτϑὰ παρείη" 

᾿ ἃ ᾿" 5 

τὸν δὲ μὲτ αὐτις 599 

(( ηἹ 

» μέγ᾽ ἄριστος ὃν οὐδέ κεν αὐτὸς ἀείδευν τ0ὸ 

αι ωνα χ "ὁ κι...» 

ΤΎΠ, Ὑἡ, 91 

Ψ Ν ’ Ἁ ἤ 

β Εἰ δ᾽ αλλῶς νευσαις. κατὰ μὲν χρόα πάντ᾽ ὀνύχεσσι 
’ ἤ ,ὔ 

δακνόμενος κνάσαιο καὶ ἐν κνέδαισι καϑεύδοις. 
“, 39.»ψ06ὩΣἉε}:Ἅ » Ἁ ᾿ὔ ᾿ 

εἴης δ᾽ ᾿Ηδωνῶν μὲν ἐν ὥρεσι χείματι μέσσῳ 
δ -“ Ἁ ἣ ’ ᾿ 7 ω 

Ἔβοον πὰρ ποταμὸν τετραμμένον ἐγγύϑεν ἄρκτω, 
ΝἊ ΄ 2 “ ἤ 

ἐν δὲ ϑέρει πυματοισι παρ΄ “ἰϑιοπεσσι νομεύυοις 
; “ , [ν 3 , 

πέτρᾳ ὕπο Βλεμύων. οϑὲν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός. 
Ε Ἁ ιν 3 Ν ων ’ὕ ᾿ Ἁ Ἷ 

γμὲς δ΄ Ὑετέδος καὶ Βυβλίδος αδὺυ λιποντες 
-" ᾿ 2 - . "  π λ 

νᾶμα καὶ Οἰκεῦντα. ξανϑᾶς ἕδος αἰπὺ Ζιώνας. 
3 Ἷ ΒΩ ᾿ 

ὦ μάλοισιν Ἔρωτες ἐρευϑομένοισιν ὁμοῖοι, 
΄ , , Ἁ ’ 

βάλλετέ μοι τόξοισι τὸν ἱμερόεντα Φιλῖνον. 
β .11λ 3 »] Ἁ Χ εἰ “ ς ΝΕΥ͂ 2 3 "-Ν 

βάλλετ᾽. ἐπεὶ τὸν ξεῖνον ὁ δυσμορος οὐκ ἐλεεῖ μευ. 
Ἀ Ἴ,, Ἁ 9 ᾿ ᾿ 

καὶ δὴ μὰν ἀπίοιο πεπαίτερος. αἷ δὲ γυναῖκες 
4Ψ οὐξζ ' Ἁ -Ὡ “ Ἁ » . ᾿ 

αἰαῖ’ φαντὶ ..«Φιλῖνε. τὸ τοι καλὸν ἄνϑος ἀπορρεῖ.“ 

Μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προϑύροισιν ἄρατε, 
μηδὲ πόδας τρίβωμες᾽ ὁ δ᾽ ὄρϑριος ἄλλον ἀλέχτωρ 
κοχκύζων νάρκῃσιν ἀνιαρῇσι διδοίη. 
εἷς δ᾽ ἀπὸ τᾶσδε φέριστε μολὼν ἄγχοιτο παλαίστρας. 125 
ἁμὶν δ᾽ ἁσυχία τε μέλοι γραία τε παρείη. 
ἅτις ἐπιφϑύζοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι. 

Τόσσ᾽ ἐφάμαν᾽ ὃ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἁδὺ γελάσσας 
ὡς πάρος, ἑ ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὥπασεν εἶμεν. 

χὼ μὲν ἀποκλίνας ἐπ᾽ ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 130 
εἷρφ᾽ ὁδόν, αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω 
στραφϑέντες χὡ καλὸς ᾿Δμύντιχος ἔν τε βαϑείαις 

ἀδείας σχοίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνϑημες 
ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαϑότες οἰναρέῃσι. 
πολλαὶ δ᾽ ἁμὶν ὕπερϑε κατὰ κρατὸς δονέοντο 
αἴγειροι πτελέαι τε" τὸ δ᾽ ἐγγύϑεν ἱερὸν ὕδωρ 

Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυξε. 
τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰϑιαλίωνες 



ΤΗΕΚΟΓ(ΒΙΤΙ 
ΤΥ Π1,. ὙΠ]. 

’ “ μᾳ ἡ ’ Ξ φαμί τυ νικασεῖν. οὔὄσον ϑέλω,. αὐτὸς ἀείδων." 
Ἁ Ψ Υν ν Ἵ ἄπ » ὔὕ τὸν ὃ ἄρα χῶ Ζίαφνις τοιῶδ᾽ ἀμείβετο μύϑῳ" 

, ἤ ϑῳ, Γ »οιμὴν εἰροπόκων ὀΐων συριγκτὰ Μενάλκα. 
"» . ᾽ »ὡ . 

οὔποτε νικασεῖς μ΄. οὐδ᾽ εἴ τι πάϑοις τύγ᾽ ἀείδων." 

: : , ΕΟ. 
τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον" ἃ δ᾽ ὁλολυγῶν 

τηλόϑεν ἐν πυκινῇσι βάτων τρύξεσκεν ἀκάνϑαις. 

ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανϑέδες. ἔστενε τρυγῶν, 

πωτῶντο ξουϑαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. 

πάντ᾽ ὦσδεν ϑέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ᾽ ὀπώρας. , . ΜΕΝΆΑ͂ΖΚΑΣ. 

ὄχναι μὲν πὰρ ποσσί, περὶ πλευρῇσι δὲ μᾶλα Χρήσδεις ὧν ἐσιδεῖν ; χρήσδεις καταϑεῖναι ἄεϑλον ; 

δαψιλέως ἁμὶν ἐκυλίνδετο" τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο 5. ἢ" ΖΑΦΝΙΣ. 

ὅρπαχες βραβίλοισι καταβφίϑοντες ἐραξε᾽ Χρήσδω τοῦτ᾽ ἐσιδεῖν, χρήσδω καταϑεῖναι ἄεϑλον. 
τετράενες δὲ πέϑων ἀπελύετο κρατὸς ἀλειφαθ. ; 

Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσσιον αἶπος ἔχουσαι; "" . ΜΕΝΑ ΦΚΑ͂Σ. : 

ἦρά γέ πα τοιόνδε Φόλω κατὰ λαῖνον ἄντρον Καὶ τίνα ϑησευμεσϑ', οτις ἀμὶν ἄρκιος εἴη; 

κρατῆρ᾽ Ἡρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χείρων: ΖΑΦΝΙΣ. 

ἤρά γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποτ᾽ ᾿ἀνάπῳ, Μόσχον ἐγὼ ϑησῶ᾽ τὺ δὲ ϑὲς ἰσομάτορα ἀμνόν. 

τὸν κρατερὸν Πολύφαμον. ὃς ὥρεσι νᾶας ἔβαλλε, ἀν Δα ων 
᾽ 3 5.η.9 Ἵ τοῖον νέχταρ ἔπεισε κατ᾽ αὐλία ποσσὶ χορεῦσαι, - δῦ ΕΣ νι κ , θὺ ϑησῶὼ ποκα ἀμνὸν. ἐπεὶ χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ Ιξ ᾿ 7 »" , Ὑ 

οἷον δὴ τόκα πῶμα διεκρανασατε Νύυμφαι εἰ. Δ λυ "ον αν Ὁ “- χὰ ματηρ, τὰ θὲ μαλὰ ποϑ' ξἑσπερα πᾶντ᾽ ἀριϑμεῦντι. -» ᾿ , 9 Γφ. τ ἂν τὴ - 

βωμῷ πὰρ Φ΄άματρος ἀλῳαάδος; ἂς ἐπὶ σωρῶ 
Ξ3 Ἷ , ’ τι Ἁ ͵ 

᾿ 

αὗτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα πτύον. α δὲ γελάσσαι Ζ4ΦΝΙΣ. 
΄ 2 " 3 ν “ἢ Ν ,».« ᾽ Ἀ».᾽ ω ὦ ": 

δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέρῃσιν ἔχοισα. ἀλλὰ τί μαν ϑησεῖς ; τί δέ τυ πλέον ἕξεῖ ὁ νικῶν; 

ΜΕΝΖΔΖΚΑΣ. 

Σύριγγ᾽ ἃν ἐπόησα καλὰν ἐγὼ ἐννεά θ.}7)γ ἂν ἑποησὰ καλᾶν ἐγὼ ἑννεξεαφῶνον, 
Ἁ Ἁ " " ἤ : 

λευκὸν κηρον ἔχοισαν. ἴσον κατῶ.ς ιδον ἄνωϑεν" 
“ ᾿ »Ὕ 

ταυταν κα ϑείην . τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ καταϑησῶ. 

. ΖΖΦΝΙΣ. 
Ἢ μάν τοι κἠγὼ σύριγγ᾽ ἔχω ἐννεά ΠῚ )γῶὼ συριγγ᾽ ἔχω ἐννεαφῶνον. 

-»" , , ᾿ ΡΜ ᾿ φ 2» 4 5: » 

Δάφνιδι τῷ χαρίεντι συνήντετο βουκολέοντι λευκὸν κηρον ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωϑεν. 
- , ς , ᾿ ΄ ' 4 , ΄ ΕΓ. Μιὰ... “ 3 » 

μᾶλα νέμων, ὡς φαντί, κατ᾽ ὥρεα μακρὰ Μενάλκας. πρῶαν νιν συνέπαξ ᾿" ἔτι καὶ τὸν δάκτυλον ἀλγῶ 
’ 3 ᾿ γ 3 ) ᾿ Δ 

ἄμφω τὠγ᾽ ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνάβω, τοῦτον. ἕπεὶ καλαμὸς  διασχισϑεὶς διέτμαξεν. 
» ᾿ ’ » 3 ’ ᾿ 

ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω., ἀμφῶ ἀείδεν. ΜΕΝΑΖΚΑΣ. 
- Ὧ  Ψ Ἁ Γ “« δ Φ' ἃ , ὦ Ξ : 3 . . ὃ ΑἉ« ω- - 

πρᾶτος δ ὧν ποτὶ Ζάφνιν ἰδῶν ἀγόρευξ Μεναάλκας 5 ΙΝ Ἄλλα τίς ἀμὲ κρινεῖ; τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἁμέων; 
ουκητᾶν ἐπίέουρε βοῶν Ζίαφνι, λῃς μοι ἀεῖσαι ; ῃ ΒΌΟΟΙ,. ΘΕ. 3 

140}}. Υ1Π].} 
’ Ἢ ’ 

Βουκολιασταὶ Δαφνις καὶ Μεναλκας. 
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, 

4Ἅ4ΦΝΙΣ. ν μυρίον ᾿ ὦ σιμαὶ δεῦτ᾽ ἐφ ὕδων. ἔριφοι" ὕ0 
Τῆνόν πῶς ἐνταῦϑα τὸν αἰπόλον ἣν καλέσωμες, Ξ ἐν τήνῳ γὰρ τῆνος᾽ ἴϑ᾽ ὦ καλὲ καὶ λέγε. Μίλων. 
ὦ ποτὶ ταῖς ἐρέφοις ὁ χύων ὁ φαλαρὸς ὑλακτεῖ. ς ὁ Πρωτεὺς φώκας καὶ ϑεὸς ὧν ἔνεμε." ' 

Χοϊΐμὲν παῖδες ἀῦσαν. ὃ δ᾽ αἰπόλος ἦνϑ᾽ ἐπακοῦσαι. 38 ἢ ΖΔΑΦΝΙΣ. 

πρᾶτος δ᾽ ὧν ἄειδε λαχὼν ἐυκτὰ Μενάλκας, 80 
εἶτα δ᾽ ἀμοιβαίαν ὑπελάμβανε ΖΙάφνις ἀοιδάν 

βουκολικάν" οὕτω δὲ Μενάλκας ἄρξατο πρᾶτος. 

ΜΕΝΑΜΚΑ͂Σ. 

ἄγκεα καὶ ποταμοί, ϑεῖον γένος. αἴ τι ΙΜενάλκας ᾿ ΜΕΝΑ4ΚΑ͂Σ. 

πήποχ᾽ ὃ συριγχτὰς προσφιλὲς σα μέλος, ' Μή μοι γᾶν Πέλοπος. μή μοι Κροίσεια τάλαντα 
βόσκοιτ᾽ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνάδας" ἣν δέ ποκ᾽ ἔνϑῃ εἴη ἔχειν, μηδὲ πρόσϑε ϑέειν ἀνέμων" 

Δάφνις ἔχων δαμάλας., μηδὲν ἔλασσον ἔχοι. ' ἀλλ᾽ ὑπὸ τᾷ πέτρα τὰδ᾽ ἄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ. 
ΖΑΦΝΙΣ. ; σύννομα μᾶλ᾽ ἐσορῶν τὰν Σικελάν τ᾽ ἐς ἅλα. 

Κρᾶναι καὶ βοτάναι, γλυκερὸν φυτόν, αἴπερ ὁμοῖον ᾿ Ζ4ΦΝΙΣ. 

μουσίξω Δάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι, Ε Ζένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν κακόν, ὕδασι δ᾽ αὐχ- 
τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαέίνετε" κῆἣν τι Μενάλκας ᾿ μός. 

Ἐν των - Ἂ Ρ ͵ »»)Ἤ δ᾽ “ ᾽ ,ὔ Ἢ " 

τεῖδ ἀγάγῃ. χαίρων ἄφϑονα παντα νέμοι. ὲ ορνισιν δ᾽ υσπλαγξ. ἀγροτέροις δὲ λένα, 
3 Ἢ Α » ᾿ »" 5 ͵ μ -» ἀνδρὶ δὲ παρϑενικᾶς ἀπαλᾶς πόϑος. ὦ πάτερ ὦ Ζεῦ. 

ΜΕΝΑ͂ΖΚΑ͂Σ. 9 7 3 7 Ἁ Ἁ οὐ μόνος ἡρασϑην᾽ καὶ τυ γυναικοφέλας. μ 3 53 ᾿ Ω ν " 
Ἔνϑ᾽ οἷς. ἔνϑ'᾽ αἶγες διδυματόκοι. ἔνϑα μέλισσαι 

[4 » Ἁ ’ ξ ,ἅ ᾿ : - κι 

σμάνεα πληροῦσιν. καὶ δρύες ὑψίτεραι. Ταῦτα μὲν ὧν δι᾽ ἀμοιβαίων οἵ παῖδες ἄεισαν᾽" 
“ »" ὁ Ἁ , ’ ἐν ὦ 3 ; - τῷ - μ : 

ἔνϑ᾽ ὁ καλὸς Μίλων βαένει ποσίν" αἱ δ΄ ἂν ἀφέρπῃ. τᾶν πυματᾶν δ᾽ ὠδᾶν οὑτῶς ἐξᾶρχε Μενάλκας 
ιν Ἁ ’ ἣ ΄ . 

χὼ ποιμὴν ξηρὸς τηνόϑι χαΐ βοταναι. ΜΕΝΑΔΜΚΑ͂Σ. 

ΖΑΆΦΝΙΣ. Φείδευ τᾶν στερίφων, φείδευ λύκε τᾶν τοκάδων ϑὸν, 
ΡΝ - Ἁ , -“ Ἁ “ 

Παντᾷ ἔαρ, παντᾷ δὲ νομοί, παντᾷ δὲ γάλακτος ; μηδ᾽ ἀδέκει μ᾽, ὅτι μικκὸς ἐὼν πολλαῖσιν ὁμαρτέω. 
» - Α Ἁ ’ ἪΡ ᾿ 

: ἐποήμοννανι ἀυϑῶσιν, μοὶ προ ἐοκυόσι, εν κηρί δ Ὧ “άμπουρε κύον, οὕτω βαϑὺς ὕ ὕπνος ἔχει τυ; 
ἔνϑα καλα Ναὶς ἐπινίσσεται" αἱ δ΄ αν ἀφερπῃ: οὐ χρὴ κοιμᾶσϑαι βαϑέως σὺν παιδὶ νέμοντα. 

χὼ τὰς βῶς βόσκων χαΐ βόες αὐότεραι. ἘΠ : : 
αἱ δ᾽ ὄϊες, μηδ᾽ ὑμὲς ὀκνεῖϑ᾽ ἁπαλᾶς κορέσασϑαι 

Ἅ7, Ζ ’ » 9 [χὴ ; τ 7 ΜΕΝΆΑΖΜΔΚΑ͂Σ. Ὺ ποίας οὔτι καμεῖσϑ'. οκκα πάλιν ἀδὲ φύηται. Ε ἢ -» » » " τ , Ο 

( τράγε. τᾶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, ὦ βαϑὸος υλὰς Σ 
ἵττα νέμεσϑε νέμεσϑε, τὰ δ᾽ οὔϑατα πλ' ἤσατε πᾶσαι, 

ΗΣ ΡΞ » ς . ’ » 

Χοῖ μὲν παῖδες ἄειδον, ὃ δ᾽ αἰπόλος ηϑελὲ κρίνειν. Γ ὡς τὸ μὲν ὥρνες ἔχωντι. τὸ δ᾽ ἐς ταλάρως ἀποϑῶμαι. ὃ 
3 Ἐ 



ΤΉΕΟΟΘΒΙΤΙ 
ΤΥ ἸΧ. 

“:εύτερος αὖ “Ζάφνις λιγυρῶς ἀνεβάλλετ᾽ ἀείδεν" 

ΔΆΑΦΝΙΣ. [4}}}, 1Χ.» 
Κῆμ᾽ ἐκ τῶ ἄντρω σύνοφρυς κόρα ἐχϑὲς ἰδοῖσα Βουκολιασταὶ Δάφνις καὶ Με νάλκαρ. τὰς δαμάλας παρελᾶντα καλὸν καλὸν εἶμεν ἔφασκεν" 

Βουκολιάξεο Ζάφνι. τὺ δ᾽ ὠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος. 
ὠδᾶς ἄρχεο “άφνι, συναψάσϑω δὲ Μενάλκας, 
μόσχως βουσὶν ὑ ὑφέντες, ὑπὸ στείραισι δὲ ταύρως. 
χοὺ μὲν ἁμᾷ βόσκοιντο καὶ ἐν φύλοισι πλανώῶντο 
μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες" ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάξευ 
ἔκ ποϑεν, ἄλλοϑε δ᾽ αὖτις ὑποκχρίνοιτο Μενάλκας. 

Ζ4ΦΝ]Ι; 
᾿4δὺ μὲν ἃ (ὐσχος γαρύεται , ᾿ἀδὺ δὲ χὰ βῶς, 
ἁδὺ δὲ χὰ σύριγξ, χῶ βουκόλος ἁδὺ δὲ κηγῶν. 
ἔστι δέ μοι παρ᾽ ὕδωρ ψυχρὸν στιβάς, ἐν δὲ νένασται 
λευχᾶν ἐκ δαμαλᾶν καλὰ δέρματα, τάς μοι ἁπάσας ιο αἰ δέ τι λῇς μὲ καὶ αὐτὸν ἅμ᾽ αἰπολέοντα διδάξαι; λὶψ κόμαρον τρωγοίσας ἀπὸ σκοπιᾶς ἐτίναξε. τήναν τὰν μιτύλαν δωσῶ τα δίδακτρά τοι αἶγα, ; τῶ δὲ ϑέρευς φρύγοντος ἐγὼ τόσσον μελεδαένω, ἅτις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἀμολγέα πληροῖ." ᾿ ὅσσον ἐρῶν τι πατρὸς μύϑων καὶ ματρὸς ἀκούει. 

Οὐ μὰν οὐδὲ λόγον ἐκρέϑην ἄπο τὸν πικρὸν αὐτᾷ, 
ἀλλὰ κάτω βλέψας τὰν ἁμετέραν ὁδὸν εἷρπον. 

«4δεῖ ἁ φωνὰ τᾶς πόρτιος. ἁδὺ τὸ πνεῦμα" 

ἁδὺ δὲ χὰ ϑέρεος παρ᾽ ὕδωρ δέον αἰϑριοκοιτεῖν. 
“« Ν 5 Ὁ , Υ̓ - » Τὰ δρυΐ ταὶ βάλανοι κόσμος, τᾷ μαλίδι μᾶλα. 

- ΡῈ -" ’ Γ 9 ’ τᾷ βοὶ δ᾽ ἃ μόσχος. τῷ βουκόλῳ αἱ βόες αὐταί. 

Ὡς οἵ παῖδες ἄεισαν. ὁ ὃ᾽ αἰπόλος ὧδ᾽ ἀγόρευεν" 
»ἀδύ τι τὸ στόμα τοι καὶ ἐφίμερος ὦ Ζίάφνι φωνα. 
κρέσσον μελπομένω τευ ἀκουέμεν ἢ μέλι λείχειν. 

Υ̓ "» ’ ,͵ Ἁ 3 ΄ λάξεο τὰς συριγγος ἐνίκασας γὰρ ἀείδων. 
-- ᾿ 

τ ξπ ες φηρβῶδς, πω κι άδανς τὺ, χΣ τρία τ... 

΄ 
Ἃ 

Ὕ 
ἥν ᾿ ᾿ Ξ ν 

Ὡς μὲν ὁ παῖς ἐχάρη καὶ ἀνάλατο καὶ πλαταγησε Οὑτῶς “Ιἄφνις ἄεισεν ἐμίν, οὑτῶς δὲ ειχναλκας. νικάσας , οὕτω κ᾽ ἐπὶ ματέρι νεβρὸς ἅλοιτο. ᾿ ΜΕΝΑΔΚΩΑΣ 
ὡς δὲ κατεσμύχϑη καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπαᾳ 
ον 

μον μοί, οὕτω κα νύμφα δμαϑεῖσ᾽ ἀκάχοιτο. Ἰ χκοέλαις ἐν πέτρῃσιν" ἔχω δέ τοι, ὅσσ᾽ ἐν ὀνείρῳ 

Αἴτνα μᾶτερ ἐμά, κἠγὼ καλὸν ὁ ἄντρον ἐνοικέω 

κὴκ τούτω πρᾶτος παρὰ ποιμέσι Ζάφνις ἔγεντο, ᾿ἥ φαίνονται . πολλὰς μὲν ὔϊς, πολλὰς δὲ χιμαέρας, 5. καὶ Νύμφαν ἄκρηβος ἐὼν ἔτι Ναΐδα γᾶμεν. ] ὦ μοι πρὸς κεφαλᾷ καὶ πρὸς ποσὶ κώεα χεῖται. -----.-.ὄ.θ--- ἣν ἐν πυρὶ δὲ δρυΐνῳ χόρια ξέει. ἐν πυρὶ δ᾽ αὖαι ἡδὺ δὲ χὡ μόσχος γαρύεται, ἁδὺ δὲ χὰ βῶς. φαγοὶ χειμαίνοντος" ἔχω δὲ τοι οὐδ᾽ ὅσον ὥραν 
χείματος ἢ νωδὸς καρύων ἀμύλοιο παρόντος. 

Τοῖς μὲν ἐπεπλατάγησα καὶ αὐτίκα δῶρον ἔδωκα, 
“άφνιδι μὲν κορύναν, τάν μοι πατρὸς ἔνρκφεν ἀγρός, 

.᾽᾿Ρ΄ ν᾿ αὐτοφυῆ . τὰν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἴσως μωμάσατο τέκτωι, 
τήνῳ δὲ στρόμβω καλὸν ὄστρακον, ὦ κρέας αὐτός 55 
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’ ζ, ὕ ’ 

σιτήϑην πέτρῃσιν ἕν Ὑχαρίῃσι δοκεύσας, 
. Ξ ς ,. ΄ 

πέντε ταμὼν πέντ᾽ οὐσιν᾽ ὁ δ᾽ ἐγκαγχάσατο κόχλω. 
» κ ΕῚ 

» ἐ 

- , , .] 2 ΄ 

Βουκχολικαὶ Μοῖσαι μάλα χαίρετε, φαίνετε δ᾽ δας, 
’ ’ὕ ᾿ "» - 

τάς ποχ᾽ ἐγὼ κείνοισι παρὼν ἄεισα νομεῦσι, 
» 3 ’ ΄ 

μηκέτ᾽ ἐπὶ γλώσσας ἄκρας ὁλοφυγγόνα φύυσω. 
,͵ὔ ΄ ν᾿ ’ 

τέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μυρμαξ, 
, δ᾽ “, ξ " ν δ᾽ ς Ϊσ Α δ Υ̓ 

ἴρακες ὃ ἴραξιν, ἐμὶν ὃ᾽ ἃ μοῖσα καὶ ῷθα. 
- - ᾶἂὧ ᾿ Ἶ » ᾿ Ω 

τᾶς μοι πᾶς εἴη πλεῖος δόμος. οὔτε γὰρ ὕπνος 
, ’ ΄ ΒΩ ],͵ 

οὔτ᾽ ἔαρ ἐξαπίνας γλυκερώτερον, οὔτε μελίσσαις 
᾿ ΄ ὡ ’ τι ὃ» 

ἄνϑεα᾽ τόσσον ἐμὶν Μοῖσαι φίλαι. ὡς μὲν ορῆτε 
“- Ἁ 9 " -ν ΄ ’ 

γαϑεῦσιν, τῶς δ᾽ οὔτι ποτῷ δαλήσατο Κίρκη. 

[ἀν}}. Χ. 
3γι ΄᾿ ἋἊ ω ’ 

Ηργατίναι ἡ Θερισταί. 

ΜΙΔΩΝ. 
3 7 Γ, “ ᾽͵ 2) Ὁ Ἁ ’ 

Εργατίνα βουκαῖε. τίνυν ὠξυρὲ πεπονϑεις ; 
, 5 ᾽»ὕ 2 3 Ν ς ς Ἁ 5 

οὔτ᾽ ὧν ὕγμον ἄγειν ὀρϑὸν δύνᾳ, ὡς τὸ πρὶν ἀγες 
δὼ Φ'᾽ Ὁ ΓΕ, - , 3 2. 2 ᾿ 

οὐϑ' ἀμαὰ λαοτομεῖς τῷ πλατίον. ἀλλ᾽ ἀπολείπῃ 
Ὡ " ’ὔ τ Ἁ Ἢ Ἵ 

ὡσπερ οἷς ποίμνας. ἂς τὸν ποδὰ κᾶακτος ἔτυψε. 
-.΄ "ὦ 3 - 

ποῖος τις δειλαῖε καὶ ἐκ μέσω ἅματος ἐσσῇ, 
κι -" 3 -» "; 2 9 ἔ 

ὃς νῦν ἀρχομένω τᾶς αὐλακος οὔκ ἀποτρῶώγεις ; 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
΄ 3 ἐ8ὲ , 3 ΄ ,“ , 

Μίλων ὀψαματα. πέτρας ἁπόκομμ᾽ ἀτεραμνῶ, 
᾽ Ἁ “-»Ὕ 3 ΄ 

οὐδαμά τοι συνέβα ποϑέσαι τινὰ τῶν ἀπεόντων;: 

ΜΙΔ4ΦΝ. 
) ςὶ 4 ,; ᾿ -" Ἵ 4 3 Ν Οὐδαμα. τίς δὲ πόϑος τῶν ἔκτοϑεν ἐργάτα ἀνδρί; 

: 

ἐ Ὧ 
5 

᾿ 

" 

Ἵ 

δὴ 

ιῦ 

ΙΡΥΠ1,. Χ. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
Οὐδαμά νυν συνέβα τοι ἀγρυπνῆσαι δι᾽ ἔρωτα; 

ΜΙΔΦΩΝ. 
Μηδέ γε συμβαίη" χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι. 

; ΒΑΗΑ͂ΤΤΟΣ. 
.4λλ᾽ ἐγὼ ὦ Μίλων ἔραμαι σχεδὸν ἑνδεκαταῖος. 

ΜΙ|Ι4ΩΝ. 
Ἐκ πίϑω ἀντλεῖς δῆλον ἐγὼ δ᾽ ἔχω οὐδ᾽ ἅλις ὄξος. 

ΒΑΤΊΤΟΣ. 
Τοιγάρτοι πρὸ ϑυρᾶν μοι ἀπὸ σπόρω ἄσκαλα πάντα. 

ΜΙΔΩΝ. 
Τίς δέτυ τᾶν παίδων λυμαίνεται; 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ.:.. 

“4 Πολυβῶτα, 
τι -" 3 ΄ 

α πρᾶν ἁμαντεσσι παρ᾽ Ἱπποτίωνι ποταύλει. 

ΜΙ4ΩΝ. 
Βὺρε ϑεὸς τὸν ἀλιτρόν" ἔχεις, πάλαι ὧν ἐπεϑύμεις. 
μᾶντίς τοι τὰν νύκτα χροἴΐξεται ἃ καλαμαία. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 

Μωκᾶσθϑαί μ᾽ ἄρχῃ τύ; τυφλὸς δ᾽ οὐκ αὐτὸς ὁ 
Πλοῦτος. 

ἀλλὰ καὶ ὥφρόντιστος Ἔρως. μὴ δὴ μέγα μυϑεῦ. 

ΜΙΔΦΝ. 

Οὐ μέγα μυϑεῦμαι" τὺ μόνον κατάβαλλε τὸ λᾷον. 
καί τι κόρας φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ. ἄδιον οὑτῶς 
ἐργαξῇ" καὶ μὰν πρότερόν ποκα μουσικὸς ἦσϑα. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ. 
(Θιδή.) 

"Μῶσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι 
παῖδ᾽ " ὧν γάρ χ᾽ ἅψησϑε ϑεαί, καλὰ πάντα ποεῖτε. 25 
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Βομβύκα χαρέεσσα, Σύραν καλέοντέτυ πάντες, 
ἰσχνὰν ἁλιόκαυστον, ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον. 

Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἁ γφραπτὰ ὑάκινϑος, 
ἀλ1᾽ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται. 

“ αἵξ τὰν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει, 
ἃ γέρανος τὥροτρον, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι. 

“ἴϑέ μοι ἧς. οσσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσϑαι, 
3 χρύσεοι ἀμφότεροί κ ἀνεκείμεϑα τᾷ ̓ “φροδίτᾳ, 

; » ᾿ Ἁ " ᾿ ι ΞΜ ϑωΠ] Ὃ "» Ἷ Τῶς αὐλῶς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ δόδον ἢ μᾶλον τύ, 
-»" ιν 3 Ἁ ,. 3 3 3 , σχημα δ᾽ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας. 35 

Βομβύκα χαρίεσσ᾽ . οὗ μὲν πόδες ἀστράγαλοί τευς 
ἁ φωνὰ δὲ τρύχνος᾽" τὸν μὰν τρόπον οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

ΜΙΖΩΝ. 
Ἦ καλὰς ἁμὲ ποῶν ἐλελάϑη βοῦκος ἀοιδᾶς. 
ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τὰς ἁρμονίας ἐμέτρησεν. 

ὥμοι τῷ πώγωνος. ὃν ἀλιϑίως ἀνέφυσα. 
ϑᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ ϑείω Διτυέρσα. 

(ϑιδή.) 
Ζάματερ πολύκαρπε πολύσταχυ., τοῦτο τὸ λᾷον 
εὔεργόν τ᾽ εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα. 

ΖΣφίγγετ᾽ ἀμαλλοδέται τὰ δράγματα, μὴ παριώῶν τις 
" Ν ΄ » 3 ξ ς ΄ - εἴποι" οσύκινοι ἄνδρες, ἀπώλετο χοῦτος ὃ μισϑός.““ 45 

Ἐς βορέην ἄνεμον τᾶς κόρϑυος ἃ τομὰ ὕμιν 
ἢ ξέφυρον βλεπέτω᾽ πιαίνεται, ὃ στάχυς οὑτῶς. 

Σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὑπνῶν" 
» ’ ’ ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέϑει τημόσδε μάλιστα. 
Ὄ ΖΦ -“ » ἼἌρχεσϑαι ὃ ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ. 

ἤ σ΄ » Ἁ ᾿ -" καὶ λήγειν εὕδοντος. ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα. 

νοι ἐδ ἀν κςς 

ΤΌΥΕ, ΣΙ, 41 

Εὐκτὸς ὁ 0 τῶ βατράχω παῖδες βίος" οὐ μελεδαίνει 
τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα᾽" πάρεστι γὰρ ἄφϑονον αὐτῷ. 
Κάλλιον ὠπιμελητὰ φιλάργυρε τὸν φακὸν ἕψειν" 
μήπιτάμῃς τὰν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον. 

Ταῦτα χρὴ μοχϑεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν. 
τὸν δὲ τεὸν βουκαῖε πρέπει λυμηρὸν ἔρωτα 
μυϑίσδεν τᾷ ματρὶ κατ᾽ εὐνὰν ὀρϑρευοίσα. 

[ἀ}}}, ΧΙ. 

Ἀ Καὶ καὶ Σ᾽ ὦ φ. 

Οὐδὲν πὸτ τὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο 
Νικία οὔτ᾽ ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ. οὐδ᾽ ἐπίπαστον, 
ἢ ταὶ ἀπδιδρίθερ᾽ κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ ἁδύ 
γένετ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑρώπως, εὑρεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιόν ἐστι. 
γινώσκειν δ᾽ οἶμαί τυ καλῶς ἰατρὸν ἐόντα 
καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλημένον ἐ ἔξοχα Μοίσαις. 
οὕτω γῶν ῥάϊστα διᾶγ᾽ ὁ Κύκλωψ ὁ ὁ παρ᾽ ἁμίν, 
ἀρχαῖος Πολύφαμος, ὃ χ᾽ ἤφατο τᾶς Ταλατείας, 
ἄρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε. 
ἤρατο δ᾽ οὐ μάλοις οὐδὲ ῥόδῳ οὐδὲ κιπέννοις, 
ἀλλ᾽ ὀρϑαῖς μανίαις, ἁγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα. 
πολλάκι ταὶ ὄϊες ποτὶ τωὐλίον αὐταὶ ἀπῆνϑον 
χλωρᾶς ἐκ βοτάνας᾽ ὃ δὲ τὰν Γαλάτειαν ἀείδων 
αὐτεῖ ἐπ᾽ ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας 
ἐξ ἀοῦς, ἔχϑιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος. 

χ"͵ 7 ͵ ἰν »»"ἦΡΎ-ς Κύπριδος ἔκ μεγάλας τό οἵ ἡπατι πᾶξε βέλεωνον. 
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9 , κα 

ἀλλὰ τὸ φάρμακον εὕρε, καϑεζξόμενος δ᾽ ἐπὶ πέτρας τ 
ς - ’, “ ,ὕἷ “ 

ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα. 
(Ω, δή.) 

3 Υ ,ὕ 3 

4, λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ᾽ ἀποβάλλῃ 
μύόσχω γαυροτέρα, σφηλωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς, 
φοιτῇς δ᾽ αὖϑ᾽ οὑτῶς, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με, 
οἴχῃ δ᾽ εὐϑὺς ἰοῖσ᾽, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἀνῇ με, 
φεύγεις δ᾽ ὥσπερ Οϊς πολιὸν λύκον ἀϑρήσασα; 

΄ " » ’ ς " -»Ὕ 

Ἠρασϑην μὲν ἔγωγα τεοῦς κόρα, ανίκα πρᾶτον 
" -" ἀπ τ ὔ 

ἦνϑες ἐμᾷ σὺν ματρὶ ϑέλοισ᾽ ὑακένϑινα φύλλα 
᾿ »ἤ ᾿ ͵ 9 Ἁ - ΑΝ 1 Ἁ ς ’ 

ἐξ ορεος δρέψασθαι. ἐγὼ δ᾽ οδὸν ἀγεμόνευον. 
3 ͵ Ὁ 3 “ἢ -« 

παύσασϑαι δ᾽ ἐσιδὼν τυ καὶ υστερον οὐδ΄ ἔτι πα νῦν 
ἢ ΄ , ον ᾽ ᾽ ’ 3 ᾿ "»"» “7 
ἐκ τήνω δυναμαι᾿ τὶν δ΄ οὐ μέλει. οὐ μὰ 440. οὐδὲν. 

Γινώσκω χαρίεσσα κόρα, τίνος ὥνεκα φεύγεις" 20 
΄ ΄ ,ὕ 3 ΕΝ ΄ 

ὥνεκχκά μοι λασία μὲν ὀφρῦς ἐπὶ παντὶ μετώπῳ 
Ἁ ἰχὴ 5 

ἐξ ὠτὸς τέταται ποτὶ ϑὥτερον ὡς μία μακρά, 
δ , εἷς δ᾽ ὀφθαλμὸς ὕπεστι, πλατεῖα δὲ δὶς ἐπὶ χείλει. 

᾽ τ » ) . ’ 
411λ᾽ οὗτος τοιοῦτος ἐῶν βοτὰ χίλια βόσκω, 

Ἁ 3 , , . κὴήκ τούτων τὸ κράτιστον ἀμελγόμενος γάλα πίνω 
Ἁ 3 2 ἷ,͵ 9 Ὁ ᾽ ’ δα. νὰ 3 ΄ 

τυρὸς δ᾽ οὐ λείπει μ᾽ οὔτ᾽ ἐν ϑέρει οὔτ᾽ ἐν ὁπώρα. 
-» ᾿ "5 ς ᾿ 

οὐ χειμῶνος ἄκρω᾽ ταρσοὶ δ΄ ὑπεραχϑέες αἰεί. 
’ πὮ ᾽ ὗ Ψ ; 

Συρίσδεν δ᾽ ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδὲ Κυκλώπων, 
,ὕ ς » 9 Ἁ 3 

τὶν τὸ φίλον μελίμαλον ἁμᾷ κἡμαυτὸν ἀείδων 
,} » , ΄ ’ [κι ’ 

πολλάκι νυκτὸς ἀωρί. τράφω δὲ τοι ἕνδεκα νεβρῶς 
΄ » 

πάσας μανοφόρως καὶ σκύμνως τέσσαρας ἄρκτων. 
1.8 ἃ ΟΒι. ὡ 9 Ἁ “᾿ 

40 β΄ ̓ 4λλ᾽ ἀφίκευ τὺ ποϑ΄ ἀμέ, καὶ ἑξεῖς οὐδὲν ἔλασσον, 
" 9 “Ψ 

τὰν γλαυκὰν δὲ ϑάλασσαν ἔα ποτὶ χέρσον ὀρεχϑεῖν. 
᾽ ᾿ ι " ἊΞ 

ἄδιον ἐν τώντρῳ παρ᾽ ἐμὶν τὰν νύκτα διαξεῖς. 
" » : 3 ο, 

τίς κα τῶνδε ϑάλασσαν ἑκὼν καὶ κύμαϑ' ἕλοιτο; 
- ««Ψ ς " ’ 

λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν. ἁπαλωτέρα ἀρνος. 

ψτ 
᾿ 

ῳ.» 

βδσ: “ἀρ χλυδ τ ἄδειο δέκ 

ΠΥ, ΧΙ, 

β΄ Ἐντὶ δάφναι τηνεῖ, ἐντὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι, 
ἔστι μέλας κισσός. ἔστ᾽ ἄμπελος ἃ γλυκύκαρπος. 
ἔστι ψυχρὸν ὕδωρ, τὸ μοι ἃ πολυδένδρεος 4ἴτνα 
λευκᾶς ἐκ χιόνος ποτὸν ἀμβρόσιον προΐητι. 

4ἰ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος εἶμεν, 
ἐντὶ δρυὸς ξύλα μοι καὶ ὑπὸ σποδῷ ἀ ἀκάματον πῦρ᾽ 
καιόμενος δ' ὑπὸ τεῦς καὶ τὰν ψυχὰν ἀνεχοίμαν 
καὶ τὸν ἕν᾽ ὀφθαλμόν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδέν. 
Ὥμοι; τ᾽ οὐκ ἔτεκέν μ' ἃ μάτηρ βράγχι᾽ ἔχοντα, 
ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν καὶ τὰν χέρα τδὺς ἐφίλησα, 
αἱ μὴ τὸ στόμ᾽ ἔλης. ἔφερον δέ τοι ἢ κρίνα λευκά 
ἢ μάκων᾽ ἁπαλὰν ἐρυϑρὰ πλαταγώνι᾽ ἔχοισαν. 

β΄ ̓ 4λλὰ τὰ μὲν ϑέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι. 
νῦν μὰν ὦ κόριον, νῦν αὖ τό γα νεῖν μασεῦμαι, 
εἴ τίς κα σὺν ναὶ πλέων ξένος ὧδ᾽ ἀφίκηται, 
ὡς εἰδῶ τι, πόϑ᾽ ἁδὺ κατοικεῖν τὸν βυϑὸν ὑμίν. 

60 β΄ Ἐξένϑοις Γαλάτεια καὶ ἐξενθοῖσα λάϑοιο 

10 

ὥσπερ ἐγὼν νῦν ὧδε κα ϑήμενος οἴκαδ᾽ ἀπενϑεῖν. 
πϑεβκίνενν δ᾽ ἐϑέλοις σὺν ἐμὶν ἅμα καὶ γάλ᾽ ἀμέλγειν 65 
καὶ τυρὸν πᾶξαι τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα. 

ἔν» μάτηρ ἀδικεῖ μξ μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτᾷ" 
ἡ Ὁ πήποχ᾽ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ μευ, 

καὶ ταῦτ᾽ ἅμαρ ἐπ᾽ ἅμαρ ὁρῶσά ιν λεπτύνοντα. 
φασῶ τὰν κεφαλὰν καὶ τὼς πόδας ἀ ἀμφοτέρως μευ ΤῸ 
σφύξειν, ὡς ἀνιαϑῇ., ἐπεὶ κἡγὼν ἀνιῶμαι. 

Ὦ Κύκλωψ Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι: 
αἴκ᾽ ἐνθὼν ταλάρως τὲ πλέκοις καὶ ϑαλλὸν ἀμάσας 
ταῖς ἄρνεσσι φέροις. τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἐ ἔχοις νῶν. 

Ω 9 ᾿ ἢ » κ4 ᾿ αἱ ὥστ οὐκ ἂν τοι ταῦτα φέρειν ἀμὰα πάντ᾽ ἐδυνάϑην. 



ΤΌΥΓ.,,. ΧΙΙ, 4 ΤΗΕΟΟΘΗΙΤῚΙ 
ι ἀλλήλους δ᾽ ἐφίλησαν ἴσῳ ξυγῷ. ἦρα τότ᾽ ἔσσαν 15 τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. τί τὸν φεύγοντα διώκεις: ᾿ χφύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ᾽ ἀντεφίλησ᾽ ὁ φιληϑ είς." 

Ἀ ᾿ .. , ΑΒΕΨΘΗΝΣ ἴσως καὶ καλλίον ἀλλαν. δ τὰς ο ; , ι ; 

ευρησεῖς Γαλαάτειαν ἴσως 
Εἰ γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδη πέλοι, εἰ γὰρ ἀγήρῳ βοὸς, δ τ εἶτα τνρρ Ι ἀϑάνατοι, γενεῆς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα 

" τὐρρλίζονεε θυ ψῦνκι, ὍΒΝ αὐ ννος, ὁ ἀορρηόξ ᾽ ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ᾿“χέροντα᾽ δῆλον ὅτ᾽ ἐν τᾷ γᾷ κηγῶν τὶς φαίνομαι εἰμεν. " »ἢ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίέεντος ἀΐτεω 
ξωρην. ἐνασπτυαυ" Ϊ πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ᾽ ἠνϑέοισι μάλιστα. "““ 

σδέ ὺν νύχτα κέλονται δ΄ Πολλαὶ συμπαίσδέν με κόραι τὰν νύχτα κὲ 

Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα Ἶ γ ἊΔλλ᾽ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες μουσίσδων., δᾶον δὲ διᾶγ᾽ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν. ᾿ ἔσσονϑ᾽ ὡς ἐθέλουσιν" ἐγὼ δέ σε τὸν καλὸν αἰνέων ᾿ ψεύδεα δινὸς ὕπερϑεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω. 
ἣν γὰρ καί τι δάκῃς. τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔϑηκας, 3: διπλάσιον δ᾽ ὥνησας. ἔχων δ᾽ ἐπίμετρον ἀπῆλϑον. 

7 "» 
ἐγ 3 5 

᾿ 
Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, ἢ », ΄ ". μ ς ’ 

[ἀ}}}. Χ}]. 
ολβιοι οἰκεέοιτε, τὸν ᾿4ττικὸν ὡς περίαλλα " " 

νὰ ὦ , ξεῖνον ἐτιμήσασϑε “Διοκλέα τὸν φιλόπαιδα. ᾿ω ἸΑΣΤ᾽ ὕρε;: τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοῖ Ἔ Αἰεΐ οἵ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ 
α Ηλυϑες ὦ φίλε κουρὲε: τρίτῃ ͵ ! Ι ' ᾿ Γ ͵ ἤλυϑες: οἵ δὲ ποϑεῦντες ἐν ἥματι γηρθασκοῦύσιν. ᾿ ΠΡΎΨΙΝ ἐριδμαίνουσι φιλήματος αχρὰ φερεσϑαι. 

ἤλυϑες; μ : ; ἢ ος δὲ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χεέλη, β΄ Ὅσσον ἔαρ χειμῶ νο6, ὅσον μῆλον βφαβίλοιυ : : βριϑόμενος στεφάνοισιν ἑὴν ἐς μητέρ᾽ ἀπῆλϑεν. ἥδιον, ὅσσον ὕϊς σφετέρης λασιώτεφη ἀρνὸς, 5. ε' Ὄλβιος, ὅσ ὶ φιλή ἵνα διαιτᾷ ὅσσον παρϑενικὴ προφέρει ΒΕ ΥΥΜΉΜοΟ, ΠΝ. ἃ ἡρῆς προ δλμαι ̓ὔπεις. πίζεῃ τῤῥρχοοσς ἐπ 
προ δενωον ἐμ μδυνως ψνῆνός, ὅσνον ἀηδώ Ξ ᾿ μ βϑνμῃ χαροπὸν ἀνυμήδεα πολλ εἰ υρε 
συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη παν, τ΄ ὥριῳ σον ΠΗ ΠΕ μα μα; ζθυσον ὁχοηι 
Πλρῖδ ἀμπ᾿ εὔρνιρὸς δὺ ανείς , σκιερὴν δ᾽ ὑπὸ ; πευύονται. μὴ φαῦλος ἑτήτυμον., ἀργυραμοιβοί. 

φηγὸν 

ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμεν ὥς τις. 

͵ ἐπ᾿ ἃ [ Ἔρωτες ιο β΄ Εἴϑ᾽ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ ἀμφοτέροισιν ΤῸ τὲ 
; 

νῶϊν. ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεϑα πᾶσιν ἀοιδη. ἦ : ; ἡ 
»δέω δή τινε τῶδε μετὰ προτέροισι γενέσϑη 

᾽ “. 

ῦ ) ΐ ΄ ἑαξων φῶϑ᾽. ὃ μὲν ἴσπνιλος, φαίη χ ὁ Αμυκλα ξ "» 
- ὲν ) 

τὸν δ᾽ ἕτερον πάλιν ὥς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἴποι αἀΐτην. 
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1ἀν}}. ΧΠῚ. 

ἝΞ τ ἃ 

2 ἰν ΠῚ - 

: ψοις ἔ οκεῦμες, Οὐχ ἁμὶν τὸν Ἔφωτα μόνοις ἔτεχ . ὡς ἐδ ἢ 

ὃ ᾽ ῦ κα τέ: Ἔντο κα. ὧτινι τοῦτο ϑεῶν ποκα τέκνον ἔγ ἰ 

ἠργρθς ὃ. Υ πρά λὰ φαίνεται εἶμεν. χ ἁμὶν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἰμεν, 

τ δὰ ἡ δ᾽ αὖ οὐκ ἐσορῶμες ὶ μεσϑα. τὸ δ΄ αὔριον ; ὃ ϑνατοὶ πελομὲ ἢ ' ΜΕΝ 

ἀ ἊΣ ὶ ὁ ᾿ἀμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός. 
ἀλλὰ καὶ 0 ΑΙ ᾿ ε τ 

ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον. ἤθατο παιύος, 

'» ͵ λα. τοῦ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος, 

βεληορκοέφτνοα ὃ ἙἜ ὴρ ὡσεὶ φέλον υἱέα, 4 δι 7 ΚΑ: ἐδίδαξε πατῆὴς ον 
καί νιν πᾶντ αξε πατῆς ρπος 

ὺν ὦ ος αὐτὸς ἔγ χϑὸς καὶ ἀοέδιεμ ᾽ ! 
ῦὕσσα μαϑῶν ἀγαῦ 5 " 2 , ἔν ἄμαρ ὄροιτο. 

ὶς δ᾽ οὐδέποκ᾽ ης; οὔτ᾽ εἰ μέσον ἀμαρ πὰ 
ῶθὶι ; 3 ’΄ ΟΡ (0 ᾿Ξ ὃ ὡς. 

ὑ ἄρ᾽ ὕχ᾽ ἁ λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς “10ς 4 

οὐ ὶ χοῖ ὧεν δ᾽ ὁπόχ᾽ ὦ τάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν, 

μλρβηαιν ἐθδεσθα ὃς ἐπ᾽ αἰϑαλόεντι πεταύυρῷῳ. 
᾿ 

- τερὰ ματρὸς 8 σεισαμένας π ! ἐ 

“ς αὐτῷ κατὰ ϑυμὸν ὁ παῖς πεποναμενος εἴη; 
ὡς αὐτῷ κα ἀν Κα ρος προ ονῖϑ 

ὑτοῦ δ᾽ εὖ εἴκων ἐς ἀλαϑύνὸν ἄνὸρ ὧπ : ἄνὸδ 

ἀπε ζω εὐναὶ ἔπλει μετὰ κῶας Ιήησῶν .λλ᾽ ὅτε τὸ χρύσειον ἕ μ 

ΣΥΝ ὐμε ἥες συνέποντο δας. οἵ δ΄ αὐτῷ ἀριστὴες συν 

ἘΠ λελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι; 
χν ἑ ων προλελὲε ιν ἰ 

πασᾶν ἐκ πολί φολελεγμὲ τ νεόῖρ ἀρθα 

ἵκετο χὡ ταλαεργὸς ἄνηρ ἐς ἀφνειὸν Ι . 

: ἥνῃς υἱὸς Μιδεάτιδος ηροωίνης- {ι ' 

Ἐρτῆν δὲν δ ὕανδρον ἐς “4ργω. ὺν δ᾽ αὐτῷ κατέβαινεν Ὕλας ευανὸρ ἐς 

τὰ δες, ἐσχατιαὶ δὲ ἕμος δ᾽ ἀντέλλοντι Πελειᾶαδὲς. ἐσχ Ξ 

ἄρον ; τραμμένου εἴαρος ηδη: ἄρνα νέον βόσκοντι, τετραμ! 8 

ἴ ῶτο χιος ναυτιλίας μιμνασκετὸο ϑεῖος ἃ ' δ 

γρύδηῦδθῃ Σ ᾿ουϑέντες ἐς 4ργῶ ἡρώων. κοίλαν δὲ καϑιδρυϑὲν ς 
ΒΡ ὁ, 

- 
Υ̓ " 

ατις κυανεαν οὐχ ψ ἀδων ναὺυς.- 
ον ατὸο συνδρομ , 

: ; ὶ ᾿ εἰσέδοαμε Φασιν. 
χλλὰ διεξαάϊξε. βαϑυν ὃ εἰσεῦρα! 

;- 

χ Ἂν 
ξ 

ΤΥ, ΥΠῚ 

ἙἙλλάσποντον ἵκοντο νότῳ τρίτον ἦμαρ ἀέντι, ᾿ ΙΑ, “᾿ 
, 3 

΄ 
εἴσω δ᾽ ορμον ἔϑεντο Προποντίδος, ἔνϑα Κιανάν » 3 4 ’ , 3 ΄ αὐλακὰας εὐϑύνοντι βοες τρίβοντες ἀρότρῳ. , ν 3 2 Ἁ "» Ἁ Ἁ »"» ’ 
ἔχβαντες δ᾽ ἐπὶ ϑῖνα κατὸ ξυγαὰ δαῖτα πένοντο δειελινήν, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν. Ἁ ἢ ᾽ 

"ἱ λειμῶν γάρ σφιν ἔκειτο, μέγα στιβαδεσσιν ὄνειαρ, ᾿Ξ ’ δὼ. ΄ ᾿ ; , ἐνθὲν βουτομον ὀξὺ βαϑυντ ἑτάμοντο κυπειρον. ΒΩ 39 ἰν ᾿Ὶ ἢ’ 
» 

κῶχεϑ' Ὑλας ὁ ξανϑὸς ὑδὼρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν Ὦ ὦ πὰ γι, “: ἣν » αὐτῷ ὃ. Ἡρακλῆϊ καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι, Η ᾿ 9 3 
Ν , , οὗ μέαν ἀμφ᾽ ἕταροι αἰεὶ δαίνυντο τραπεξαν, , , 

’ χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν ς ’ ἡμένῳ ἐν χώρῳ περὶ ὃὲ ϑρύα πολλὰ πεφύκη, , 
Υ͂ Ἷ κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρὸν τ᾽ ἀδίαντον χαὶ ϑάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις. ὕδατι δ᾽ ἐν μέσσω Νύ ἣν ἀρτί μξσσῷ ἰνυμφαι χορὸν ἀρτίξοντο. [4 2 ,ὕ 

9 Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ ϑεαὶ ἀγροιῶταις, 3 
᾽ “ δ , Εὐνείκα καὶ Μαλὶς ἔαρ 9 ὁροῶσα Νύχεια. " δ » “» - ἤτοι ὁ κουρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσόν ’ 

“- νὴ 
βαψαι ἐπειγόμενος. ταὶ δ᾽ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν" ᾽ ἢ “ πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν ᾿ἡργείῳ ἐπὶ παιδί. κατήριπε δ᾽ ὁ λαν ὕδ 
4ργείῳ ἐπὶ παιδί. ατήριπε ὃ ἐς μέλαν ὕδωρ ᾿ 

Ἁ 
-Όρ» 3 “ 

ἄϑρόος,. ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ οὐρανοῦ ἡριπεν ἀστήρ 3 

5 , 
ἄϑρόος ἐν πόντῳ γ» ναῦταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις ῇ 4 ὧδ) » αὶ ᾽ν 5 

Ψ. 
»Κκουφοτερ᾽ ὦ παῖδες ποιεῖσϑ᾽ ὕπλα πλευστιπὸς οὖ- 

(ς ρος. 
Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι , 4: ω δακρυόεντ᾽ ἀγανοῖσι παρέψηχον μελέεσσιν. 2 

͵ 
, 

, 
“μφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδί Ἂ» 

3 
’ ; Παιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα σαν 4 νυν ἀν ΒΘ ΤῈ ν ͵ 

καὶ θόπαλον, τό οἵ αἰὲν ἐχάνδανε δεξιτερὴ χείρ. δ, Ἥυ» “Ὃ ι » κι ν 
τρὶς μὲν Ὕλαν ἄῦσεν. ὅσον βαϑὺυς ἤρυγε λαιμός πον ὰ υ ἃ 

ὼ Ἢ ἤ 9 Ἁ 3. κ᾿ 
, 

τρίς δ᾽ ἀρ᾽ ὃ παῖς ὑπαχουσεν. ἀραιὰ δ᾽ ἵκετο φωνά 



ΤΗΕΒΟΟΘΗΙΤΙ 

ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω. ὦ 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἠὐγένειος ἀπόπροϑι λῖς ἐσακούσας 

νεβροῦ φϑεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν, ὠμοφάγος λῖς 

ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα, 

Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνϑαις 

παῖδα ποϑῶν δεδόνητο, πολὺν δ᾽ ἐπελάμβανε χῶρον. ὦ 

σχέτλιοι οὗ φιλέοντες - ἀλώμενος 0σσ᾽ ἐμόγησεν 

οὔρεα καὶ δρυμούς , τὰ δ᾽ Ἰήσονος ὕστερα πάντ᾽ ἧς. 

ναῦς μὰν ἄρμεν᾽ ἔχοισα μεταρσία ἅπερ ἰόντων, 

ἵστία δ᾽ ἡμέϑεοι μεαυνύσνιον ἔστε καϑεῖργον 

Ἡρακλῆα μένοντες. ὃ δ᾽ ἃ πόδες ἄγον ἐχώρει 

μαινόμενος" μμβμοόν: γὰρ ἔσω ϑεὸς ἡπαρ ἀμυσσεν. 

οὕτω μὲν κάλλιστος Ὕλας μακάρων ἀμιϑρεῖται" 

Ἡρακλέα δ᾽ ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν,. 

οὕνεκεν ἠρώησε τριακοντάξυγον ᾿4ργῶ; 

πεξᾷ δ᾽ εἰς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν. 

[ἀγ}}. ΧΙΥ. 

Κυνίσκας ἔρως ἢ Θυώνιχος. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 

Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον. 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ. 

΄4λλα τοιαῦτα 

«ἰσχίνα. 

ΑἸΙΣΧΙΝΗΣ. 

Ὡς χρόνιος. 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ. 
Ἁ 

Χρόνιος: τί δέ τοι τὸ μέλημα; 

ΙΥ1,. ΧΙΥ. 

: ΔΙΣΧΙΝΗΣ. 
Πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα Θυώνιχε. 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ. 

Ταῦτ᾽ ἄρα λεπτός. 
χῶ μύσταξ πολὺς οὗτος ; ἅμ᾽ αὐαλέοι δὲ κίκιννοι. 
τοιοῦτος πρῶαν τις ἀφέκετο Πυϑαγορικτας, 
ὠχρὸς κἀνυπόδητος " 4ϑηναῖος " ἔφατ᾽ εἶμεν. 
ἤρατο μὰν καὶ τῆνος, ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω. 

ΔΙΣΧΙΝΗΣ 
Παίσδεις ὥγάϑ᾽ ἔχων ἐμὲ δ᾽ ἃ χαρίεσσα Κυνίσκα 
ὑβρίσδει" λασῶ δὲ μανείς ποκα, ϑρὶξ ἀνὰ μέσσον. 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ. 
τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὺ φίλ᾽ Αἰσχίνα, ἁσυχᾷ ὀξύς, 
πάντ᾽ ἐθέλων κατ᾽ ἄκαιρον" ὅμως δ᾽ εἶπον, τί τὸ 

καινόν; 
ΑΙΣΧΙΝΗ͂Σ. 

ἣ  Αφγεῖος κἡγὼν καὶ ὃ Θεσσα λὸς ἱπποδιώκτας 
᾿ἥπις καὶ Κλεύνικος ἐ ἑπένομες ὃ στρατιώτας 
ἐν χώρῳ παρ᾽ ἐμέν. δύο μὲν κατέκοψα νεοσσώς 
ϑηλαάξοντά τε ζοῖρον, ἀνῷξα δὲ βίβλυνον αὑτοῖς 
εὐώδη τετόρων ἐτέων. σχεδὸν. ὡς ἀπὸ λανῶ 
βοῦβός τις κοχλίας ἐξαιρέϑη. ἧς πότος ἀδύς. 
ἤδη δὲ 1 προϊόντος, ἔδοξ᾽ ἐπ ἐχεῖσϑαι. ἄκρατον 
ὥτινος ἤϑελ᾽ ἕκαστος ἔδει μόνον ὧτινος εἰπεῖν. 
ἁμὲς μὲν φωνεῦντες ἐπένομες ̓ ὡς ἐδέδοκτο" 20 
αὶ δ᾽ οὐδὲν παρεόντος ἐμεῦ. τίν᾽ ἔχειν μὲ δοκεῖς νῶν; 
οὐ φϑεγξῇ; λύκος εἶδέ σ᾽: ἔπαιξέ τις. οὖς ὅ σϑϊρόοι: 
ἤν, εἶπε. 

κηφᾶπτ᾽" εὐμαρέως κεν ἀπ᾽ αὐτᾶῶς καὶ λύχνον ἃ ἀψας. 
ἔστι «Τύκος ν Δύκος ἐστί, “άβα τῶ γείτονος υἷος, 
εὐμάχης ἁπαλός. πολλοῖς δοκέων καλὸς εἶμεν. 

ΒύσΟΙ,. 68. 4 
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τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα. 
ς » 3 9 .] “" ΄ ς » 6 » 

χαμὶν τοῦτο δι᾿ ὠτὸς ἔγεντό ποϑ᾽ ἁσυχᾷ οὑτῶς" 
οὐ μὰν ἐξήταξα μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν. 
ἤδη δ᾽ ὧν πόσιος τοὶ τέσσαρες ἐν βάϑει ἦμες. 

ς Α ᾿ ΄ 3 ᾽ ᾽ » 
χῶ “αρισαῖος τὸν ξὸν λύκον ἀδὲν ἀπ᾽ ἀρχᾶς, 

, ᾿' 

Θεσσαλικὸν τι μέλισμα, κακαὶ φρένες" ἃ δὲ Κυνίσκα 
» - Ἢ ’, ἔκλαεν ἐξαπίνας ϑαλερώτερον ἢ παρὰ ματρί 
παρϑένος ἑξαέτης κόλπω ἐπιϑυμήσασα. 
τᾶμος ἐγών, τὸν ἴσας τὺ Θυώνιχε, πὺξ ἐπὶ κόρρας 

Ψ 7 , 

ἤἥλασα., κἄλλαν αὖϑις. ἀνειρύσσασα δὲ πέπλως 
ξ΄ ’ - ’ 3 

ἐξ ὦ ἀπῴώχετο ϑᾶσσον, ..«ἐμὸν κακόν, οὔ τοι ἀρέσκω᾽ 
᾿» , 2 ς ͵ ὌΝ εἰ 
αλλὸς τοι γλυκίων ὑποκολπιος" ἄλλον ἰοῖσα 

ϑαλπε φίλον. τηνῶ τεὰ δάκρυσι μᾶλα ῥέοντι." 
-»“Σ΄͵ ξ , μάστακα δοῖσα τέκνοισιν ὑπωροφέοισι χελιδών 

᾿ υ “ ᾽ , 
ἄψορρον ταχινὰ πέτεται βίον ἄλλον ἀγεέρειν 

9 “-" 3 Ἁ “ 

ὠκυτέρα μαλακᾶς ἀπὸ δίφρακος ἔδραμε τήνα 
2 ᾿ δ ἃ ΄ 53 

δεύϑυ δι ἀμφιϑύρω καὶ δικλέδος., κ πόδες ἀγον. 
Ὁ: ’ Ἁ ’ » 3 ἂν, ὧν 

αἶνος ϑην λέγεται τὸ βεβακει ταῦρος ἂν υλαν. 
» ὼ Ν ΄ . Ἀ,Ὲ 

εἴκατι" ταὶ δ᾽ ὀκτώ. ταὶ δ᾽ ἐννέα, ταὶ δὲ δέκ᾽ ἄλλαι, 
“ Ι - 

σάμερον ἑνδεκάτα᾽ ποτιδεῖ δύο, καὶ δύο μῆνας, 
Ω φοΝ ᾽ 

ἐξ ὦ ἀπ᾿ ἀλλάλων, οὐδ᾽ εἰ Θρακιστὶ κέκαρμαι. 
φ ῇ -» 3 -» ᾿ 

οἶδα Δύκος νῦν πάντα. Μύκῳ καὶ νυκτὸς ἀνῷκται 
πες ς Ψ - δ " δ »ν"ἭνΨ ἃ ᾿ 
ἀμὲς δ᾽ οὔτε λόγω τινὸς ἄξιοι οὔτ᾽ ἀριϑμητοί, 
δύστηνοι Μεγαρῆες ἀτιμοτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. 

3 Ἁ 

κεί μὲν ἁποστέρξαιμι, τὰ πάντά κεν εἰς δέον ἕρποι. 
- - ’ , νῦν δὲ πόϑεν; μῦς. φαντὶ Θυώνιχε, γεύμεϑα πίσ- 

σας. 
ἰχ᾿ Ἁ ;] Ψ χῶτι τὸ φαρμακόν ἐστιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος. 
3 3 ᾿ Ξ ξ κ᾽, ᾧ , ᾽ ΄ οὔκ οἶδα. πλὰν Σῖμος ὁ τᾶς ὑυποχάλκω ἐρασϑ είς 

᾽ , δ ; , 3 3 ἃς Ἢ ς Γ 
ἐχπλεύσας ὑγιὴης πάλιν ηνϑ', ἐμὸς αλικιῶτας. 

βασεῦμαι κἠγὼν διαπόντιος, οὔτε κάκιστος 
3 » ᾿ 6 3 

οὔτε πρᾶτος ἴσως. ὁμαλὸς δέ τις ἀσπιδιώτας. 

ΙΌΥΠ1,. Χν. 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ.:. 
ἌὭφελε μὰν χωρεῖν κατὰ νῶν τεόν, ὧν ἐπεϑύμεις 
ΔΑἰσχίνα. εἰ δ᾽ οὑτῶς ἄρα τοι δοκεῖ ὥστ᾽ ἀποδαμεῖν, 
μισϑοδότας Πτολεμαῖος ἐλευϑέρῳ οἷος ἄριστος, ὅ9 
εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός . εἰς ἄκρον ἀδύς, οι 
εἰδὼς τὸν φιλέοντα. τὸν οὐ φιλέοντ᾽ ἔτι μᾶλλον, 
πολλοῖς πολλὰ διδούς. αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων 
οἷα χρὴ βασιλέα" αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντί 
Αἰσχίνα. ὥστ᾽ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέσκει θὅ 
λῶπος ὁ ἄκρον περονάσθαι, ἐπ᾿ ἀμφοτέροις δὲ βεβακώς 
τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν ϑρασὺν ἀσπιδιώταν. 
" τάχος εἰς Αἴγυπτον. ἀπὸ χροτάφων πελόμεσϑα 
πάντες γηφαλέοι , καὶ ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει 
λευκαίνων ὁ χρόνος" ποιεῖν τι δεῖ, ἃς γόνυ χλωρόν. 1 

[ν}}. ΧΥ͂, 
: ; Ἃ Συρακονσιαι ἢ ᾿δωνιάξουσαι. 

ΓΟΡΓΏ. 

Ἔνδοι Πραξινόα; 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

πη Γοργοῖ φίλα, ὡς χρόνῳ. ἔνδοι. 
ϑαῦμ᾽ οτι καὶ νῦν ἦνϑες. ὅρη δέφρον Εὐνόα. αὐτεῖ. 
ἔμβαλε καὶ ποτίκρανον. 

ΓΟΡΓΩ. 

Ἔχει κάλλιστα. 

Δ. ταλλα δ᾽ ἀνὴρ ποῖδς τις: Θ. ἐλευϑέρῳ οἷος ἄριστος, 60 
4 
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ΠΡΑΞΙΝΟΑ͂. 

Καϑίξευ. 

ΓΟΡΓΩ. 
Ὃ, τᾶς ἀλεμάτω ψυχᾶς" μόλις ὑμιν ἐσώϑη 

Πραξινόα. πολλῶ μὲν ὄχλω. πολλῶν δὲ τεϑρίππων᾽ 

παντᾷ κρηπῖδες, παντᾷ χλαμυδηφόροι ἄνδρες ᾿ 

ἃ δ᾽ ὁδὸς ἄτρυτος᾽ τὺ δὲ μασσοτέρω ἔμ᾽ ἀπῴκεις. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΑ. 
- »ὰ ΄ ἣ -» ᾿] )»» - " ᾽ ᾽ ϑών 

Ταυϑ' ὁ πάραρος τῆνος ἐπ ἐσχατα γὰς ἔλαβ ἕν 

εἰλεόν, οὐκ οἴκησιν, ὅπως μὴ γείτονες ὦμες : 
ὃ, Ἁ ΄ ᾿Ν “»“, ἀλλάλαις, ποτ᾽ ἔριν, φϑονερὸν κακόν. αἰὲν ὁμοῖος. 

ΓΟΡΓΩ. 

Μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα φίλα 4ίνωνα τοιαῦτα 
τῶ μικκῶ παρεόντος ὥρη γύναι, ὡς ποϑορῇ τυ. 
ϑάρσει Ζωπυρίων. γλυκερὸν τέκος" οὐ λέγει ἀπφῦν. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟ. 

αἰσθάνεται τὸ βρέφος, ναὶ τὰν πότνιαν. καλὸς 
ἘθὲΞ 
ἀπφύς. -- 

κέπφος μὰν τῆνος τὰ πρόαν --λέγομες ὃὲ πρόαν ϑὴν ιὖ 
βάντα νίτρον καὶ φῦκος ἀπὸ σκανᾶς ἀγοράσδειν -- 
ἦνϑε φέρων ἅλας ἅμιν, ἀνὴρ τρισκαιδεκάπηχυς. 

ΓΟΡΓΩ. 

Χῶμὸς ταὐτᾷ ἔχει, φϑόρος ἀργυρίω, 4ιοκλείδας" 

ἑπταδράχμως κυνάδας. γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶν. 
, Υ γ ,’ χὰ δ΄ Ἵ ᾽ ᾽ “ἢ πέντε πόκως ἔλαβ᾽ ἐχϑές, ἅπαν ῥύπον. ἔργον ἐπ᾽: 

ἔργῳ. 
1λλ᾽ ἴ ἡμπέ ὶ τὰ δα λάξευ ἀλλ ἴϑι τὠώμπέχονον καὶ τὰν περονατρί χζευ. 

-»" -" -" 3 -" ’ βᾶμες τῶ βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ Πτολεμαίω 
Ὁ ᾿ . ΕΣ ἀν - ᾿ ϑασόμεναι τὸν “δωνιν᾽ ἀκούω χρῆμα καλόν τι 

κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν. 

ΙΡΥΠῚ,. ΧΥ. 

ΠΡΖΑ͂ΞΙΝΟ 4. 
3 3 , " ἔν ὀλβέω ὄλβια πάντα. Ὸν » “ "» “Φ ὼ Χ »" ᾿ 7 ηνίδ ἐγών. εἴπαις κεν ἰδοῖσα τὺ τῷ μη ἐδόντι. 

ΓΟΡΓΩ. 
΄“ Ω’᾽ . " ἔρπειν ὥρα κ᾽ εἴη. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΑ. 
3 » .)} ἷ “ “4εργοῖς αἰὲν ἑορτά. 

“ἊΨ ,) Ἂ Ἁ -  » ᾿.. Υ ΄ Εύνοα, αἶρε τὸ βᾶμα καὶ ἐς μέξσον ἀνιόδρυπτε 
ϑές. πάλιν αἱ γαλέαι μαλακῶς χρήξοντι καϑεύδειν. “ » δ τ 

π: κινεὺ δὴ, φέρε ϑᾶσσον υδωρ. ὕδατος πρότερον δεῖ. κι Ἁ -“Ὕ Ἁ χά » α δὲ σμᾶμα φέρει. δὸς ὁμῶς. σμὴ δή ποκ᾽. ἄπληστε, 30 7) "“ , ΄ " ᾿ ἔγχει υδωρ. δύστανε. τί μεῦυ τὸ χιτώνιον ἄρδεις:; “ἊΨ ἥν. Ὁ ᾿ “- "»Ὃ-΄Ά»Ν -» παῦε. οχ οἷα ϑεοῖς ἐδόκει. τοιαῦτα νένιμμαι. ς ᾿ -» “" “ ; ἕξ 9 α κλαξ τᾶς μεγάλας πεῖ λάρνακος. ὧδε φέρ᾽ αὐτάν. 
ΓΟΡΓΩ. 

, , Χ Ν 7 ’ Πραξινόα, μάλα τοι τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα -" ’ὔ . 
“ 

3 3 -" - τοῦτο πρεπει᾿ λέγε μοι, πόσσω κατέβα τοι ἀφ᾽ ἱστῶς 35 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ͂. 

» ᾿ “Ὸ ’ 3 ’ -“ἦ -. Μη μνάσῃς Γοργοῖ" πλέον ἀργυρίῶ καϑαρῶ μνᾶν Ἢ , ΡΞ ,"ν»ν ἡ δυο τοῖς δ᾽ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν προτέϑεικα. 
ΓΟΡΓΩ. 

3 Ἁ ᾿ “ 3 -»" 4λλὰ κατὰ γνώμαν ἀπέβα τοι τοῦτο. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

Καλ᾽ εἶπας. 
τὠμπέχονον φέρε μοι καὶ τὰν ϑολίαν κατὰ κόσμον 
ἀμφίϑες. οὐκ ἀξῶ τυ τέκνον. μορμὼ δάκνει" ἵππος -. 40 
δάκρυ᾽, ὅσσα ϑέλεις. χωλὸν δ᾽ οὐ δεῖ τυ γενέσϑαι. 
ἕρπωμες. Φρυγία, τὸν μικκὸν παῖσδε λαβοῖσα, 
τὰν κύν᾽ ἔσω κάλεσον. τὰν αὐλείαν ἀπόκλαξον. .. 
ὦ ϑεοί, ὅσσος ὄχλος. πῶς καί ποκα τοῦτο περᾶσαι 
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χρὴ τὸ κακόν ; μύρμακες ἀνάριϑμοι καὶ ἄμετροι. 
πολλά τοι ὦ Πτολεμαῖε πεποίηται καλὰ ἔργα, 
ἐξ ὦ ἐν ἀϑανάτοις ὁ τεκών᾽ οὐδεὶς κακοεργός 

δαλεῖται τὸν ἰόντα παρένπων “ἰγυπτιστί, 

οἷα πρὶν ἐξαπάτας κεκροτημένοι ἄνδρες ἔπαισδον, 

ἀλλάλοις ὁμαλοί, κακὰ παίγνια πάντ᾽ ἐς ἀρείω. 
ἁδίστα Γοργοῖ. τί γενώμεϑα; τοὶ πολεμισταί 

ἵπποι τῶ βασιλῆος. ἄνερ φίλε, μή μὲ πατήσῃς. 

ὀρϑὸς ἀνέστα ὁ πυρρός" ἴδ᾽ ὡς ἄγριος. κυνοθϑαρσής 

Εὐνόα. οὐ φευξῇ; διαχρησεῖται τὸν ἄγοντα. 
ὠνάϑην μεγάλως. ὅτι μοι τὸ βρέφος μένει ἔνδοι. 

ΓΟΡΓ. 

Θάρσει Πραξινόαχ᾽ καὶ δὴ γεγενήμεϑ'᾽ ὄπισϑεν, 
τοὶ δ᾽ ἔβαν εἰς χώραν. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΑ͂. 

Καὐτὰ συναγείρομαι ἤδη. 
ἵππον καὶ τὸν ψυχρὸν ὄφιν τὰ μάλιστα δεδοίκω 
ἐκ παιδός. σπεύδωμες" ὄχλος πολὺς ἁμὶν ἐπιρρεῖ. 

ΓΟΡΓΩ. 

ΤΓΡΑΦΖΎΙΣΙ. 

Ἐγὼν ὦ τέκνα. 

ΓΟΡΓΩ. 

Παρενϑεῖν 

εὐμαρές : 

ΓΡΩΥΣ. 

Ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνϑον ᾽4χαιοί, 
κάλλισται παίδων" πείρᾳ ϑην πάντα τελεῖται. 

ΓΟΡΓΩ. 

Χρησμὼς ἁ πρεσβῦτις ἀπῴώχετο ϑεσπίξασα. 

ΙΥ1},..ὄ ΧΥ. 0 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΑ͂. 
Πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἠγαάγεϑ'᾽ Ἥρην. 

ΓΌΟΡΓΩ. 
Θᾶσαι Πραξινόα, περὶ τὰς ϑύρας ὅσσος ὅμιλος 
ϑεσπέσιος. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝ ΟΖ. 
Γοργοῖ, δὸς τὰν χέρα μοι" λάβε καὶ τύ 

Εὐνόα Εὐτυχίδος" πότεχ᾽ αὐτᾷ, μή τι πλαναϑῇς. 
πᾶσαι ἅμ᾽ εἰσένθωμες" ἀπρὶξ ἔχευ Εὐνόα ἁμῶν. 
οἶμοι δειλαία, δίχα μευ τὸ ϑερίστριον ἤδη 
ἔσχισται ΓὈυργοῖ. πὸτ τῶ Διός. εἴ τι γένοιο 
εὐδαίμων ὥνϑρωπε, φυλάσσεο τὠμπέχονόν μευ. 

ΞΕΝΟΣ. 
Οὐκ ἐπ᾽ ἐμὶν μέν, ὅμως δὲ φυλάξομαι. 

ΠΡΑΞΙΝΟΩΑ. 
: Ὄχλος ἀϑαρέως 
ὠϑεῦνϑ᾽ ὥσπερ ὕες. 

ΞΕΝΟΣ.:. 
Θάρσει γύναι" ἐν καλῷ εἰμές. 

ΠΡΑΞΙΝΟΩΑ͂. 
Κείς ὥρας κἤπειτα φίλ᾽ ἀνδρῶν ἐν καλῷ εἴης 
ἁμὲ περιστέλλων. χρηστῶ κοἰκτέρμονος ἀνδρός. 
φλέβεται Εὐνόα ἅμιν᾿ ἄγ᾽ ὦ δειλὰ τὺ βιάξευ. 
καλλιστ᾽ " ἔνδοι πᾶσαι, ὁ τὰν νυὸν εἶπ᾽ ἀποκλάξας. 

ΓΟΡΓΩ. 
Πραξινόα, πόταγ᾽ ὧδε. τὰ ποικίλα πρᾶτον ἄϑρησον, 
λεπτὰ καὶ ὡς χαρίδντα" ϑεῶν περονάματα φασεῖς. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΑ͂. 
’ ᾽Σ. ᾿ὕ ὕ ᾽ “ 9} Πότνι αϑαναία᾽ ποῖαί σφ᾽ ἐπόνασαν ἔριϑοι, 
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ποῖοι ξῳογράφοι τἀκριβέα γράμματ᾽ ἔγραψαν. ὃ ὥνϑρωπων ὡς ὖϑος. ἑποέίησας Βερενίκαν, 
ὡς ἔτυμ᾽ ἑστάκαντι, καὶ ὡς ἔτυμ᾽ ἐνδυνεῦντι: ἀμβροσίαν ἐ ἐς στῆϑος ἀποστάξασα 1 γυναικός" 
ἔμψυχ᾽. οὐκ ἐνυφαντά. σοφόν τοι χρῆμ ̓ ὥνϑρωπος. τὴν δὲ χαριξομένα. πολυώνυμε καὶ πολύναε 

αὐτὸς δ᾽ ὡς ϑαητὸς ἐπ᾽ ἀργυρέας κατάκειται ᾿ ᾿ Βεφενικεία ϑυγάτηρ Βλένῃ εἰκυῖα ἰ 
- -» “ ἈΝ ΄ ’ “ 

κλισμῶ. πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροταφῶν καταβαλλῶν, 58 ᾿Δρσινόα πάντεσσι καλοῖς ἀτιτάλλει “δωνιν. 
ς ΄ χ 2 κι 2 3 ’ - 

ὃ τριφίλητος ἥδων. ὃς κὴν 4γέροντι φιλεῖται. θεφέλητος - Ἶ χες φ ; Πὰρ μέν οἵ ὥρια κεῖται. ὅσα δρυὸς ἃ ἄκρα φέρονται, 
ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ. ᾿ πὰρ δ᾽ ἁπαλοὶ κᾶποι πεφυλαγμένοι ἐ ἕν ταλαρίσκοις 

Παύσασϑ᾽ ὦ δύστανοι, ἀνάνυτα κωτίλλοισαι ἕ ἀργυρέοις, Συρίω δὲ μύρω χρύσει᾽ ἀλάβαστρα. εἴδατα δ᾽ ὅσσα γυναῖκες ἐπὶ πλαϑάνω πονέξονται, 
ἄνϑεα μίσγοισαι λευκῷ παντοῖα μαλεύρῳ, 
ὅσσά τ᾽ ἀπὸ γλυκερῶ μέλιτος τά τ᾽ ἐν ὑγρῷ ἐλαίῳ, 
πάντ᾽ αὐτῷ πετεεινὰ καὶ ἑρπετὰ τεῖδε πάρεστι. 

» ἰχ2 

τρυγόνες ἐκ νασσᾶν τε πλατειάσδοισαι ἅπαντα. 

ΠΡΑ͂ΞΙΝΟΩΑ͂. 
Μᾶ .9᾽ ι Ό» .9᾽ Α ’, ὃὲ ΄, ἑ [2 ἑ Γ.. 

ἃ. ποϑὲεν ὥνϑρωπος; τί δὲ τίν, εἰ κωτέλαι εἰμές, 

πασάμενος ποτίτασσε. Συρακοσίαις ἐπιτάσσεις, 90 

ὡς εἰδῇς καὶ τοῦτο Κορένϑιαι εἰμὲς ἄνωϑεν. 

ὦ καὶ ὁ Βελλεροφῶν᾽" Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες" 
δωρίσδεν δ᾽ ἔξεστι δοκῶ τοῖς Ζωριέξεσσι. 

΄ - ει 6 - Α » 

μὴ φύη Μελιτῶδες. ὃς ἁμῶν καρτερὸς εἴη, 
ῃ ἀν ἢ " ἣν ὁ ὦ , ; ᾿ ᾽ , Υ 4," 

πλὰν ἕνός. οὐκ ἀλέγω. μή μοι κενεαν ἀπομάξῃς. ἰ , β΄ Ὁ ἔβενος, ὦ χρυσός. ὦ ἐκ λευκῶ ἐλέφαντος 

ΓΟΡΓΩ. αἰετοὶ οἰνοχόον Κρονίδα Ζιὶ παῖδα φέροντες, 
᾿ , πο 

Σιγᾷ Πραξινόα" μέλλει τὸν “Ἄδωνιν ἀείδειν γορλφρῤπς. δὲ τάπητες ἄνω μαλακώτεροι ὕπνω. 
Ἂ 5 , μι ᾽ ᾿ 1} Ἀν 

ἁ τᾶς ᾿'Δργείας ϑυγάτηρ πολυΐδρις ἀοιδός, ατὶς ἐρεῖ χὼ τὰν Σ Σαμίαν ἐκθὰ ἀὐορκύη αν 
, ᾽ ΄, ἔστ ἅτις καὶ πέρυτιν τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε. »»ἔστρωται κλένα τῷ ̓Αδώνιδι τῷ καλῷ ἁμά." 

ΕΣ 3 . ᾿ τὰ φϑεγξεῖταί τι σάφ᾽ οἶδα καλόν" διαϑρύπτεται ἤδη. ν μὰν Κύπρις ὁ ἔχει, τὰν δ᾽ ὁ δοδύπαχυς ἤδονις 
οὐ κεντεῖ τὸ φέλημ᾽., ἔτι οἵ πε 3 οὲ χείλεα πυρρά. ΓΥΝΗ 4ΟΙΖΌΣ. ζ 99 

’ 3 κι ΄ 2 , , 

0 α 4έσποιν᾽, ἃ Γολγὼς τε καὶ Ἰδάλιον ἐφέλησας, 
’ " " 9 5 ι , φ΄ ἢ ’ὕ " 

αἰπεινόν τ᾽ Ἔρυκ᾽ ἂν Χρυσὼ παίζοισ᾽ ᾿ἀφροδίέτα 
:Ρ’ Ἁ ΄’ ᾽ν, " δι ΕΝ ’ , ’ 

οἷον τοῦ τὸν ἥδωνιν ἀπ᾿ ἀεναὼ “Ζχεροντος 
4 ΄ ᾿ , » τ 

μηνὶ δυωδεκάτῳ μαλακαὶ ποδὰς ἄγαγον ἕδραι. 
’ ΄ Φ΄ ,ὕ 3 . ᾿ 

βαρδισται μακαρὼν ὅδραι φίλαι, ἀλλὰ ποϑειναί 
" ’ ὡ ἵ -» 

05 ἔρχονται παντεσσι βροτοῖς αἰεί τι φορεύυσαι. 

Χλωραὶ δὲ δκιάδες μαλακῷ βφίϑοντες ἀνήϑῳ 
δέδμανϑ᾽ ̓ οὗ δ᾽ ἔτι κῶροι ὑπερπωτῶνται Ἔρωτες, 
οἷοι ἀηδονιδῆες ἀεξομενᾶν ἐπὶ δένδρει 
πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι ὄξον ἀπ᾽ ὄξω. 

0 δ΄ Νῦν μὰν Κύπρις ἔχοισα τὸν αὑτᾶς χαιρέτω ἄνδρα" 
ἀῶϑεν δ᾽ ἁμές νιν ἅμα δρόσῳ ἀϑρόαι ἔξω 
οἰσεῦμες ποτὶ κυματ᾽ ἐπ᾿ ἀϊόνι πτύοντα, 
λύσασαι δὲ κόμαν καὶ ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαι 
στήϑεσι φαινομένοις λιγυρᾶς ἀρξώμεϑ᾽ ἀοιδᾶς" 

ι25. γ΄ τ ἔρπεις ὦ φίλ᾽ “Ἄδωνι καὶ ἐνθάδε κείς ᾿Ζχέροντα 
’ Ἶ ᾿ ᾿ ᾽ , 4". -ἢ -» ᾽ 

α Κυπρι Ζιωναία, τυ μὲν ἀϑαναταν ἀπο ϑναταᾶς, ξ ὀχτωκαιδεκέτης ἢ ἐννεακαίδεχ᾽ ὃ γαμβρός 
“ ν Ὶ 



ΤΗΒΟΟΘΒΙ͂ΤΙ 

; ; ΄ Ψ }5» 

ἡμιϑέων, ὡς φαντί, μονώτατος. οὔτ᾽ “γαμέμνων 
» “2 “8 3 “ ε Γ ἰχ 

τοῦτ᾽ ἔπαϑ'. οὐτ Αἴας ὁ μέγας βαρυμάνιος ἥρως, 

οὔϑ᾽ Ἕχτωρ Ἑκάβας ὁ γεραίτερος εἴκατι παίδων, 

Ε - ἤ 3 τ " ῇ Ε , 

Οὐ Πατροκλῆς. οὐ Πύρρος ἀπὸ Τροίας πάλιν ἐνθών, τὸ 

οὔϑ᾽ οἵ ἔτι πρότερον “απίϑαι καὶ “Ιευκαλίωνες. 
’ ΒΩ "» » 

οὐ Πελοπηϊάδαι τε καὶ 4ργεος ἄκρα Πελασγῶ. 
“, “- »,,3 Ὁ δ ν , 3 9 ἤ 

ἔλαϑι νῦν φίλ ἥδωνι. καὶ ἐς νέωτ᾽ εὐϑυμῆήσαις. 
- 5 δ Ἂν δ᾽ φι ὦ ὔὕ ,ὕ ὡ"- χχέ 

καὶ νῦν ἡνϑες ἄδωνι. καὶ ὄκκ᾽ ἀφέκῃ, φίλος εἵξεῖς. 

ΓΟΡΓΩ. 

Πραξινόα, τὶ χρῆμα σοφώτερον ἃ ϑήλεια. 

ὀλβία ὅσσα ἴσατι, πανολβία ὡς γλυκυφωνεϊ. 

ὥρα ὅμως κείς οἶκον. ἀνάριστος Ζ]ιοκλείδας. 

χῶνὴρ ὄξος ἅπαν. πεινᾶντι δὲ μηδὲ ποτένϑης. 
Ξ5 κ᾿» 

, 2 , χαῖρ᾽ ὦ ἄδων ἀγαπητέ᾽ καὶ ἐς χαίροντας ἀφίκευ. 

[40]}}. ΧΥ]. 

’ ἫΝ. τω ὁ 

ζαριτες ἡ Ιέρων. 

Αἰεὶ τοῦτο Διὸς κούραις μέλει, αἰὲν ἀοιδοῖς. 
, ς “ὦ 3 » 3 σν 

ὑμνεῖν ἀϑανάτους, ὑμνεῖν ἀγαϑῶν κλέα ἀνδρῶν. 
- , ι ᾽ : 

Μοῦσαι μὲν ϑεαὶ ἐντί, ϑεοὺς ϑεαὶ ἀείδοντι 
» ᾿ δι ν ᾿ π΄ αν ον 
ἄμμες δὲ βροτοὶ οἷδε. βροτους βροτοὶ ἀείδωμεν. 

. : ΑΝ ον ι Μ δι, μῷῳ 
τίς γὰρ τῶν ὁποσοι γλαυχὰν ναίουσιν ὑπ ηῶ. 

΄ ΄ ς ω - ἡμετέρας Χάριτας πετάσας ὑποδέξεται οἴκῳ 
9 ΄ 2 ς᾽ 53 3 ’ 3 ’ 

ἀσπασίως, οὐδ᾽ αὐϑις ἀδωρήτους ἀποπέμψει ; 
. φλ 7 -. ᾿ " ᾿ ὦ αἵ δὲ σκυξόμεναι γυμνοῖς ποσὶν οἴκαδ᾽ ἴασι., 

Ὁ Φ' Ὁ οὶ 3 
πολλά μὲ τωϑάξοισαι, ὅτ᾽ ἀλιϑίαν ὁδὸν ἤνϑον. 
3 -" -" 

ὀκνηραὶ δὲ πάλιν κενεᾶς ἐν πυϑμένι χηλοῦ 

ΙΥΠ],. ΧΥῚ. 

» Ἶ Γ "» ψυχροῖς ἐν γονάτεσσι κάρη μέμνοντι βαλοῖσαι, 
" 2 , δ ΕΝ " δ ; 
ἔνϑ' αἰεί σφισιν ἕδραι, ἐπὴν ἄπρηκτοι ἵκωνται. 
τίς τῶν νῦν τοιόσδε; τίς εὖ εἰπόντα φιλήσει; 

9 5 ς, 3 ᾿ ,, Ψ ν , οὔκ οἱδ᾽" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄνδρες ἐπ᾽ ἔργμασιν ὡς πάρος 
ἐσϑλοῖς 

»᾿ ν αἰνεῖσϑαι σπεύδοντι. νενίκηνται δ᾽ ὑπὸ κερδέων. 
-" » κ᾿ Ἁ -» 4 » »- πᾶς δ᾽ ὑπὸ κόλπῳ χεῖρας ἔχων πόϑεν οἴσεται ἀϑρεῖ 

3 2 ’, ’ ἄργυρον, οὐδέ κεν ἰὸν ἀποτρέψας τινὶ δοίη. 
3 9 9 ᾿ ΓῪ υ 3 ὔ κ ῇ "- ἀλλ εὐϑυς μυϑεῖται" ..«ἀπωτέρω ἡ γόνυ κνάμα 

μ -ν » ᾿" αὐτῷ μοί τι γένοιτο" ϑεοὶ τιμῶσιν ἀοιδούς. 
’ὔ , ᾿ 3 ͵ “ ᾿ Ο τίς δέ κὲν ἀλλου ἀκούσαι; ἅλις πάντεσσιν Ὅμηρος. 
- " -»"ἡΣΝὌ “-»" κι 9 ᾿Ὶ “" , 3 ’ ςς οὗτος αοιδῶν λῷστος. ος ἐξ ἐμεῦ οἴσεται οὐδέν. 

ς ς ’, Ἷ ΖΙαιμόνιοι, τί δὲ κέρδος ὁ μυρίος ἔνδοϑι χρυσός 
3 Φ , 

κείμενος; οὐχ ἀδὲ πλούτου φρονέουσιν ὄνασις, 
᾽ ,1 Ἁ Ἁ » Ἁ ’ Υ -»“ 9 ,ὕ ἄλλα τὸ μὲν ψυχᾷ. τὸ δέ ποὺ τινι δοῦναι ἀοίκων,. 

Ἁ »] 5.0 -“ἢ- Ἁ πόλλους δ᾽ εὖ ἔρξαι πηῶν. πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλων 
3 

.. ἀνθρώπων, αἰεὶ δὲ ϑεοῖς ἐπιβώμια ῥέξειν, 
δὲ ξ ὃ ψν με " γλλ ᾿ ΡΞ μηδὲ ξεινοδόχον κακὸν ἔμμεναι, ἀλλὰ τραπέξῃ 

’ ἍΝ ᾿ μειλίξαντ᾽ ἀποπέμψαι, ἐπὴν ἐϑέλωντι νέεσϑαι, 
γΠ Ἶ δὲ Ψ) ὔὕ . Ἁ .Ὶ ῇ "Ξ 

πουσαῶν θὲ μαλιστα τίξιν ἱεροὺς ὑποφήτας, 
μι Ν ᾽ 3...» , 2 Ἁ 5 ῇ ὄφρα καὶ εἶν Αἴδαο κεκρυμμένος ἐσϑλὸς ἀκούσῃς, 

εαθες ἃ Γ » Ἀ “Ὁ ἢ ’ μηδ΄ ἀκλεὴς μύρηαι ἐπὶ ψυχροῦ ᾿άχέροντος, 
ς ’ ’ " ξῶ ὡσεί τις μακέλᾳ τετυλωμένος ἔνδοϑι χεῖρας 
φ Χ ’ὔ 3 ’ ἄχην ἔκ πατέρων πενίην ἀκτήμονα κλαίων. 

᾽ 3 ἤ πολλοὶ ἐν ᾿Αντιόχοιο δόμοις καὶ ἄνακτος ᾽4λεύα 
ε Ἁ ᾿ 

ἀρμαλίὴν ἔμμηνον ἐμετρήσαντο πενέσται" 
ἤ ἤ πολλοὶ δὲ Σκοπάδῃσιν ἐλαυνόμενοι ποτὶ σακούς 

μόσχοι σὺν κεραῇσιν ἐμυκήσαντο βόεσσι, 
΄ . ῪὟΨ , ῇ 3 

μυρία δ΄ ἀμ πεδίον Κραννώνιον ἐνδιάασκον 
ποιμένες ἔκκριτα μῆλα φιλοξείνοισι Κρεώνδαις" 
11}᾽ οὐ ὃν ἠδ ἐπεὶ γλυκὺν ἐξεκένωσα! ἀλλ᾽ οὐ σφιν τῶν δος, ἐπεὶ γλυκὺν ἐξεχένωσαν 

Ἁ 3 “ ἂ» -“ ϑυμὸν ἐς εὐρεῖαν σχεδίαν στυγνοῖο γέροντος. 



ΤΗΕΟΟΘΗΙΤΙ 

ε Ἁ Ἁ ΕἾ » ’ 

ἄμναστοι δὲ τὰ πολλὰ καὶ ὄλβια τῆνα λιπόντες 
- 4 Ἁ -" " 

δειλοῖς ἐν νεκύεσσι μακροῦυς αἰῶνας ἔκειντο. 
᾿ ἃ 3 Ἁ ν χΓ φι "»" 

εἰ μη δεινὸς ἀοιδὸς ὁ Κηιος αἰόλα φωνεῖν 
’ ΄ Ν᾿ 9 ΄ »" 3 

βάρβιτον ἕς πολύχορδον ἐν ἀνδράσι ϑῆκ᾽ ὀνομαστούς κ: 
ς ,ὔ -" Ἁ Α 3 ; “4 ΡΜ Ἵ 

ὁπλοτέροις, τιμᾶς δὲ καὶ ὥκξες ἔλλαχον ἵπποι. 
δ 5. ο "» ᾿ ΄ 3 2 , 

οἵ σφισιν ἐξ ἱερῶν στεφανηφόροι ἡλϑον ἀγῶνων. 
,͵ 5. Ὁ 9 -» ,ὕ ,ὕ 

τίς δ᾽ ἂν ἀριστῆας “Πυκέίων ποτέ. τίς κομάοντας 
νυ κω - 3 Ἁ -» ’ “" 

Πριαμέδας ἡ ϑήλυν ἀπὸ χροιῆς Κυκνον ἔγνω, 
᾿ ’ ΟὋ Π ᾽ 

εἰ μη φυλοπιδὰας προτέρων ὕμνησαν αοιδοί:; 
9.9 ᾿ ᾿ 5 , ὡ » ᾽ ᾿ 

οὐδ΄ Ὀδυσεὺς ἑκατὸν τε καὶ εἴκοσι μῆνας ἀλαϑείς 
»] 9 ’ ᾽ -,» 3 ᾽ ἤ 

πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους, Ἄδαν τ΄ εἰς ἔσχατον ἐλϑῶών 
, Ἁ , Ἁ ᾽ -- , 

ξωὸς. καὶ σπηλυγγὰα φυγῶν ὁλοοῖο Κυκλῶπος. 
ι »- , .3. Ἢ ς ῃ 

δηναιον κλέος ἔσχεν, ἐσιγαϑὴη δ᾽ αν ὑφορβὸς 
᾽» , ᾽ »" 5 ’ 

Ευμαιος. καὶ βουσὶ Φιλοίτιος ἀμφ ἀγελαίαις 
“᾿ ΕΙΣ 3 7 , 

ἔργον ἔχων. αὑτὸς τὲ περίσπλαγχνος “αέρτης. 
"ἵ ᾽ , ᾽ Ν Ἁ 3 Ν , 

εἰ μή σφεας ὥνασαν Ἰάονος ἀνδρὸς ἀοιδαί. 
3 - 3 Ἁ - 3 

Εκ Μοισᾶν ἀγαϑὸν κλέος ἔρχεται ἀνθρώποισι, 
΄ Ἁ ΄ ΠῚ ΄ ΄ 

χρήματα δὲ ζώοντες ἁμαλδυνουσι ϑανοντῶων. 
9 3 ἡ ᾿ ς ψ ἂ , Ν 
ἀλλ᾽ ἶσος γὰρ ὁ μόχϑος ἐπ᾽ ἡόνι κύματα μετρεῖν. 
ΟῚ 3 ἊΨ ’ Ἁ Ἁ -»ὝὝ ς Ἁ 3 ὧν 

οὔσ᾽ ἄνεμος χέρσον δὲ μετὰ γλαυκᾶς αλὸς ὠϑεῖ, 
Ἕ ῃῳ'Ὁ 

ἢ ὕδατι νίξειν ϑολερὰν διαειδέϊ πλένϑον. 

καὶ φιλοκερδεέῃ βεβλαμμένον ἄνδρα παρέλκειν" 
΄ ὡ 3 " 

χαιρέτω ὅστις τοῖος, ἀνήριϑμος δέ οἵ εἴη 
» Ν ἤ “ 9 ’ 

ἄργυρος. αἰεὶ δὲ πλεόνων ἔχοι ἵμερος αὑτόν. 
᾽ ῖ Ἁ Γ 3 ’ ΄ 

αὑτὰρ ἐγὼ τιμὴν τε καὶ ἀνθρώπων φιλότητα 
- 6 ’ ω 

πολλῶν ἡμιόνων τε καὶ ἵππων πρόσϑεν ἑλοίμαν. 
, ᾽ ἰχὴ » ᾽ “ 

δίζημαι δ΄. οτινι ϑνατῶν κεχαριόμενος ἔνϑω 
ς 2 δ. ἣν 

σὺν Μοίσαις" χαλεπαὶ γὰρ οδοὶ τελέϑουσιν ἀοιδοῖς 
κουράων ἀπάνευϑε Διὸς μέγα βουλεύοντος. 
οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανὸς οὐδ᾽ ἐνιαυτούς 
πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἄρματος ἵπποι" 

ἔσσεται οὗτος ἀνήρ, ὃς ἐμεῦ κεχρήσετ᾽ ἀοιδου, 

ΙΥ1],. ΧΥΙ. 

δέξας ἢ ̓Δχιλεὺς ὅσσον μέγας ἢ βαρὺς Αἴας 
ἐν πεδίῳ Σιμόεντος, ὅϑιε Φρυγὸς ἠρίον Ἴλου. 
ἤδη νῦν Φοίνικες ὑπ᾽ ἠελίῳ δύνοντι 
οἰκεῦντες Διβύης ἄκρον σφυρὸν ἐρρίγαντι. 
ἤδη βαστάξουσι Συρακόσιοι μέσα δοῦρα 
ἀχϑόμενοι σακέξεσσι βραχίονας ἐτεΐνοισιν" 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς Ἱέρων πφοτέφοις ἴσος ἡρώεσσι 
ξώννυται, ἵππειαι δὲ κόρυν σκιάουσιν ἔϑειραι. 
αἱ γὰρ Ζεῦ κύδιστε πάτερ καὶ πότνι᾽ ᾿“ϑάνα 
κούρη ϑ΄, ἣ σὺν ματρὶ πολυκλήρων Ἐφυραίων 
εἴληχας μέγα ἄστυ παρ᾽ ὕδασι “υσιμελείας, 
ἐχϑροὺς ἐκ νάσοιο κακὰ πέμψειεν ἀνάγκχκα 
Σαρδόνιον κατὰ κῦμα. φίλων μόρον ἀγγέλ λοντας 
τέκνοις ἠδ᾽ ἀλόχοισιν, ἀριϑμητοὺς ἀπὸ πολλῶν" 
ἄστεα δὲ προτέροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις, 
δυσμενέων ὅσα χεῖρες ἐλωβήσαντο κατάκραρ᾽ 
ἀγροὺς δ᾽ ἐργάξοιντο τεϑαλότας᾽" αἵ δ᾽ ἀνάριϑιμοι 
μήλων χιλιάδες βοτάνᾳ διαπιανϑεῖσαι 
ἀμ πεδίον βληχῶντο, βόες δ᾽ ἀγελαδὸν ἐς αὖλιν 
ἐρχόμεναι σχνιφαῖον ἐπισπεύδοιεν ὁδίταν᾽ 
νειοὶ δ᾽ ἐχπονέοιντο ποτὶ σπόρον, ἁνίκα τέττιξ 
ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος ὑψόϑι δένδρων 
ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν᾽" ἀράχνια δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἀράχναι 
λεπτὰ διαστήσαιντο, βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη" 
ὑψηλὸν δ᾽ Ἱέρωνι κλέος φορέοων ἀοιδαί 
καὶ πόντου Σκυϑικοῖο πέραν καὶ ὅϑι πλατὺ τεῖχος 
ἀσφάλτῳ δήσασα Σεμίραμις ἐμβασίλευεν. 
εἷς μὲν ἐγώ, πολλοὺς δὲ Ζιὸς φιλέοντι καὶ ἄλλους 
ϑυγατέρες, τοῖς πᾶσι μέλοι Σικελὴν ᾿ἀρέϑουσαν 
ὑμνεῖν, σὺν λαοῖσι καὶ αἰχμητὰν Ἱέρωνα. 
ὦ Ἰξενόκλον: Χάριτες ϑεαί, ὦ Μινύειον 
Ὀρχομενὸν φιλέοισαι ἀπεχϑόμενόν ποτε Θήβαις. 



ΤΗΕΒΟΟΘΗΙΤΙ 

“" ’ 3 Ἁ ΑΜ 

ἄκλητος μὲν ἔγωγε μένοιμί κεν, ἐς δὲ καλευντῶν 
ὔ’ Ἁ ς ’ ’ 

ϑαρσήσας Μοίσαισι σὺν ἀμετέρῃσιν ἰοέμαν. 
΄, , ’ 3 , 

καλλείψω δ᾽ οὐδ᾽ ὕμμε" τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν 
οὐκ Δ 3 , 

ἀνθρώποις ἀπάνευϑεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἀμ εἴην. 

[ἀγ}}. ΧΥ͂ΤΙ. 

Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον. 

Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσϑα καὶ ἐς Δία λήγετε Μοῖσαι, 

ἀϑανάτων τὸν ἄριστον ἐπὴν ἄδωμεν ἀοιδαῖς" 

ἀνδρῶν δ᾽ αὖ πνοδεραῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσϑω 

καὶ πύματος καὶ μέσσος" 

δρῶν. 

ἥρωες. τοὶ πρόσϑεν ἀφ᾽ ἡμιϑέων ἐγένοντο, 

ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν" 

αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ εἰπεῖν 

ὑμνήσαιμ'" ὕμνοι δὲ καὶ ἀϑανάτων γέρας αὐτῶν. 

Ἴδαν ὃς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑλατόμος ἐλϑών 

παπταίνει., παρεόντος ἄδην. 

τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα μυρία εἰπεῖν, 

οἷσι ϑεοὶ τὸν ἄριστον ἐτίμησαν βασιλήων. 

Ἐχ πατέρων οἷος μὲν ἔην τελέσαι μέγα ἔργον 

Δαγείδας Πτολεμαῖος. ὅτε φρεσὶν ἐγκατάϑοιτο 

βουλάν, ἃν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷός τε νοῆσαι. 

τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔϑηκεν 

ἀϑανάτοις. καί οἵ χρύσεος ϑρόνος ἐν Διὸς οἴκῳ 

δέδμηται᾽ παρὰ δ᾽ αὐτὸν ᾿4λέξανδρος φίλα εἰδώς 

ἑδριάει, Πέρσῃσι βαρὺς ϑεὸς αἰολομίτροις. 

ἀντία δ᾽ Ἡρακλῆος ἔδρα κενταυροφόνοιο 

πόϑεν ἄρξεται ἔργου. 

 Ε 

ὃ γὰρ προφερέστερος ἄν- 

0 

ΙΌΥΠῚ,. ΧΥΙ͂.. 

ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος" 
ἔνϑα σὺν ἄλλοισιν ϑαλίας ἔχει Οὐρανίδῃσι, 
χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν, 
ὅττί σφεων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας. 
ἀϑάνατοι δὲ καλεῦνται ἕοὶ ̓ νέποδες γεγαῶτες. 
ἄμφω γὰρ πρόγονός σφιν ὃ καρτερὸς Ἡρακλείδας, 
ἀμφότεροι δ᾽ ἀριϑμεῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα. 
τῶ καὶ ἐπεὶ δαίτηϑεν ἴοι κεκορημένος ἤδη 
νέκταρος εὐόδμοιο φίλας ἐς δῶμ᾽ ἀλόχοιο. 
τῷ μὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτρην, 
τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγμένον ὄξοις. 
οὗ δ᾽ εἰς ἀμβρόσιον ϑάλαμον λευχοσφύρου ἡἣ Ἤβας 
ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν ΖΊιὸς υἵόν. 
οἵα δ᾽ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκα 
ἔπρεπε ϑηλυτέρῃσ᾽, ὄφελος μέγα γειναμένοισι. 
τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα Ζ΄ιώνας πότνια κούρα 
κόλπον ἔς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεμάξατο χεῖρας. 
τῶ οὔπώ τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν, 
ὅσσόν πὲρ Πτολεμαῖος ξὴν ἐφίλησεν ὁ ἄκοιτιν. 
ἦ μὰν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον" ὧδέ κε παισί 
ϑαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα. 
ὁππότε κεν φιλέων βαίνῃ λέχος ὃς φιλεούσης. 
ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεί, 
δῥηέδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ᾽ οὐ ποτεοικότα πατρί. 
κάλλει ἀριστεύουσα ϑεάων πότν᾽ ᾿ἀφροδίτα, 
σοὶ τήνα μεμέλητο᾽ σέϑεν δ᾽ ἕνεκεν Βερενίκα 
εὐειδὴς ᾿χέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν, 
ἀλλά μὲν ἁρπάξασα, πάροιϑ' ἐπὶ νᾶα κατελϑεῖν 
κυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορϑμῆα καμόντων, 
ἐς ναὸν κατέϑηκας. ἑὰς δ᾽ ἀπεδάσσαο τιμάς. 
πᾶσιν δ᾽ ἤπιος ἧδε βροτοῖς μαλακοὺς μὲν ἔρωτας 
προσπνείει. κούφας δὲ διδοῖ ποϑέοντι μερίμνας. 
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᾿Φργεία κυάνοφρυ σὺ λαοφόνον “Ζ]΄ιομήδεα 

μισγομένα Τυδῆι τέκες, Καλυδώνιον ἄνδρα, 

ἀλλὰ Θέτις βαϑύκολπος ἀκοντιστὰν ᾿4χιλῆα 

Αἰακίδᾳ Πηλῆι,. σὲ δ᾽ αἰχμητὰ Πτολεμαῖε 

αἰχμητᾷ Πτολεμαίῳ ἀρίζηλος Βερενίκα. 

καί σε Κόως ἀτέταλλε βρέφος νεογιλλὸν ἐόντα, 

δεξαμένα παρὰ ματρός. ὅτε πρῶταν ἴδες ἀώ. 

ἔνϑα γὰρ Εἰλείϑυιαν ἐβώσατο λυσίξζωνον 

᾿Δντιγόνας ϑυγάτηρ βὲ βαρημένα ὠδίνεσσιν" 

ἢ δέ οἱ εὐμενέοισα παρίστατο; κὰδ δ᾽ ἄρα πάντων 

νωδυνίην κατέχευε ᾿ μελῶν ὃ δὲ πατρὶ ἐοικώς 

παῖς ἀγαπητὸς ἔγεντο. Κόως δ᾽ ὀλόλυξεν ἰδοῖσα; 

φῶ δὲ καϑαπτομένα βρέφεος χείρεσσι φίλῃσιν" 

“Ὅλβιε κοῦρε γένοιο, τίοις δέ μὲ τόσσον: ὅσον περ 

Ζᾶλον ἐτίμησεν κυανάμπυκα Φοῖβος ̓Ζ4πόλλων᾽ 

ἐν δὲ μιᾷ τιμῇ Τρίοπον κατϑεῖο κολῶναν;: 

[ἶσον ““ωφιεξεσσι νέμων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν. 

ἶσον καὶ Ῥήναιαν ἄναξ 5 ἐφίλησεν ᾿“πόλλων." 

Ὃς ἄρα νᾶσος ἔειπεν" ὃ δ᾽ ὑψόϑεν ἔκλαγε φωνᾷ 

ἐς τρὶς ὑπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις. 

Ζηνός που τόδε σᾶμα. Διὶ Κρονίωνι μέλοντι 

αἰδοῖοι βασιλῆες" ὃ δ᾽ ἔξοχος. ὅν κε φιλήσῃ 

γεινόμενον τὰ πρῶτα" πολὺς δέ οἵ ὕλβος ὀπηδεῖ, 

πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας; πολλᾶς δὲ ϑαλαάσσας. 

μυρίαι ἄπειροί τὲ καὶ ἔϑνεα μυρία φωτῶν 

λήϊον ἀλδήσκουσιν ὀφελ λόμεναι “]ιὸς ὀμβοῳ᾽ 

ἀλλ᾽ οὔτις τόσα φύει ὅσα χϑαμαλὰ “ἴγυπτος. 

Νεῖλος ἀναβλύξων διερὰν ὅτε βώλακα ϑρούπτει. 

οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων. 

τρεῖς μέν οἵ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδμηνται: 

τρεῖς δ᾽ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ μυριάδεσσι, 

δοιαὶ δὲ τριάδες, μετὰ δέ σφισιν ἐννεάδες τρεῖς" 

ΙΌΥΓᾺῚ,. ΧΥ͂Ι!. 

τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει. 

καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται ᾿Δρραβίας τε 

χαὶ Συρίας Διβύας τε κελαινῶν τ᾿ 4ἰϑιοπήων. 

Παμφύλοισί τὲ πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλέκεσσι 

σαμαίνει, Δυκίοις τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσί, 

καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν., ἐπεί οἵ νᾶες ἄρισται 

πόντον ἐπιπλώοντι. ϑάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἷα 

καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίρφ. 

πολλοὶ δ᾽ ἱππῆες, πολλοὶ δέ μιν ἀσπιδιῶται 

χαλκῷ μαρμαίφοντι σεσαγμένοι ἀμφαγέρονται. 

ὄλβῳ μὲν πάντάς κε καταβρίϑοι βασιλὴ ἥας" 

τόσσον ἐπ᾽ ἄμαρ ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται οἶκον 

πάντοϑε. λαοὶ δ᾽ ἔργα περιστέλλουσιν ἕκηλοι. 

οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς 

πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις. 

οὐδέ τις αἰγιαλὸν δὲ ϑοᾶς ἐξάλατο ναός 

ϑωρηχϑεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίῃσι" 

τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι 

ξανϑοχόμας Πτολεμαῖος , ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν. 

ἋΣ ἔτι πάγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν 

οἵ ἀγαϑῷ βασιλῆι. τὰ δὲ κτεατίξεται αὐτός. 

οὐ μὰν ἀχρεῖός γε δόμῳ ἔνι πίονι χρυσός 

μυρμάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων᾽ 

ἀλλὰ πολὺν μὲν ἔχοντι ϑεῶν ἐρικυδέες οἶκοι; 

αἷὲν ἀπαρχομένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσσι. 

πολλὸν δ᾽ ἰφϑίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι. 

πολλὸν δὲ πτολέεσσι. πολὺν δ᾽ ἀγαϑοῖσιν ἑταέροις. 

οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ᾽ ἀγῶνας 

ἵκετ᾽ ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, 
Ω 3 ’ 9 , »ἥἍ 

ᾧ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὥπασε τέχνας. 
΄ 5 ς »"Ὕ ᾽ ’ . 

Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀεέδοντι Πτολεμαῖον 
3 3 ᾽ 3 , ᾿ 

ἀντ᾽ εὐεργεσίης. τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη 

ΒΊΤΟΟΙ,. 68. ὥ 
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ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσϑαι; 

τοῦτο καὶ ᾿Ατρείδαισι μένει" τὰ δὲ μυρία τῆνα; 

ὅσσα μέγαν Πριάμοιο δόμον κτεάτισσαν ἑλόντες 

ἄορι, γᾷ κέκρυπται; ὅϑεν πάλιν οὐκέτι νόστος. 

μοῦνος ὅδε προτέρων τε καὶ ὧν ἔτι ϑερμὰ κονίη 

στειβομένα καϑύπερϑε ποδῶν ἐχμάσσεται ἴχνη: 

ματρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ ϑυώδεας εἴσατο ναούς" 

ἐν δ᾽ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ᾽ ἐλέφαντι 

ἵδρυται πάντεσσιν ἐπιχϑονίοισιν ἀρωγούς. 

πολλὰ δὲ πιανϑέντα βοῶν ὅγε μηρία καίει 

μησὶ περιπλομένοισιν ἐρευϑομένων ἐπὶ βωμῶν, 

αὐτὸς τ᾽ ἰφϑέμα τ᾽ ἀλ οχος. τᾶς οὔτις ἀρείων 

φύμφιον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ᾽ ἀγοστῷ, 

ἐκ ϑυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε. 

ὧδε καὶ ἀϑανάτων ἱερὸς γάμος ἐξετελέσϑη, 

οὖς τέκετο κρείουσα Ῥέα βασιλῆας Ὀλύμπου" 

ἄγνον δὲ στόρνυσιν ἰαύειν Ζηνὶ καὶ ἱ Ἥρῃ 

χεῖρας φοιβήσασα μύροις ἔτι παρϑένος Ἶοις. 

χαῖρε ἄναξ Πτολεμαῖε᾽ σέϑεν δ᾽ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων 

μνάσομαι ἡμιϑέων, δοκέω δ᾽ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον 

φϑέγξομαι ἐσσομένοις" ἀρετήν γέ μεν ἔκ Διὸς αἰτέω. 

1411. ΧΥ͂ΠΙ. 

Ἑλένης Ἐπιϑαλάμιος. 

» . ἄν. , Ἁ 

Ἐν ποκ᾽ ἄρα Σπάρτᾳ ξανϑότριχι πὰρ Μενελάῳ 
Ἁ , δ, “ 

παρϑενικαὶ ϑαλλοντα κόμαις υακινϑον ἐἔχοισαι 
’ “. ’ Ἁ ’ 

πρόσϑεν ἐϊγραπτω ϑαλάμω χορὸν ἐστασαντο. 
’ « 7 “« 

δώδεκα ταὶ πρᾶται πόλιος, μέγα χρῆμα Δακαιναν 

ΙΥ͂]1,. ΧΥΠΙ. 

ἁνίκα Τυνδαριδᾶν κάσιν ἄγετο τὰν ἀγαπατάν 
μναστεύσας Ἑλέναν ὁ νεώτερος ᾽᾿άτρέος υἱῶν. 
ἄειδον δ᾽ ἄρα πασαι ἐς ἕν μέλος ἐγκροτέοισαι 
ποσσί περ εἱλικτοῖς, ὑπὸ δ᾽ ἴαχε δῶμ᾽ ὑμεναίῳ. 

(Ῥμέναιος. ) 
Οὕτω δὴ πρωιξὲ κατέδραϑες ὦ φίλε γαμβρέ: 
ἦρά τις ἐσσὶ λέαν βαφυγώνατος ᾿ ἤρα φέλυπνος" 
ηρὰ πολύν τιν᾽ ἔπινες., ὅτ᾽ είς εὐνὰν κατεβάλλευ. 
εὕδειν μὰν σπεύδοντα καϑ' ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν τυ, 
παῖδα δ᾽ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί 
παέσδειν ἐς βαϑὺν ὄρϑρον, ἐπεὶ καὶ ἔνας καὶ ἐς ἀῶ 
κείς ἔτος ἐξ ἔτεος Μενέλα τεὰ ἃ νυὸς ἄδε. 

β Θβιε γάμβρ᾽ ᾿ ἀγαϑύός τις ἐπέπτα σπερχομένῳ τοι 
ἐς Σπάρταν, ἅπερ ὥλλοι ἀριστέες, ὡς ἀνύσαιο. 
μοῦνος ἐν ἡμιϑέοις Κρονίδαν Ζέα πενϑερὸν ἑξεῖς. 

Ζανός τοι ϑυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν ἵκετο χλαῖναν. 
οἵα «Αἡχαιέδα νῦν γαῖαν πατεῖ οὐδὲ μ᾽ ἄλλα" 
ἡ μέγα κά τι τέκοιτ᾽, εἰ ματέρι τίκτοι ὁμοῖον. 
ἄωμες δ᾽ αἵ πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος οὗτός 

χρισαμέναις ἀνδριστὶ παρ᾽ Εὐρώταο λοετρῷ, 
τετράκις ἑξήκοντα κόραι, ϑῆλυς νεολαία. 
τᾶν οὐ Ζίᾶν τις ἄμωμος, ἐπεί χ᾽ Ἑλένᾳ παρισωϑῆ. 

᾿Δὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον, 
πότνια νυκτὶ σελάνα. ἔαρ χειμῶνος ἀνέντος᾽ 
ὧδε καὶ ἃ χρυσέα Ἑλένα διαφαίνετ᾽ ἐν ἁμίν. 
πυεέρῳ μέγα λᾷον ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρᾳ 
ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἢ ἅρματι Θεσσαλὶς ἵππος" 
ὧδε καὶ ἃ ῥοδόχρως Ἑλένα “ακεδαίμονι κόσμος. 
Οὐ ’ 3 ῇ ’ὔ ᾿ ως ὑτὲ τις ἕξ ταλάρῶὼ πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα, 
τ αν ὔ , "ἤ “- - 

οὔτ᾽ ἐπὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ 
΄ 

5 Ἢ 
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ΙΡΎΓ1.. ΧΙΧ. 

κερκχέδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ᾽ ἐκ κελεόντῶν ἢ 

35. οὔ μὰν οὐδὲ κρόκαν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι 5. ΒΚ [4γ}}. ΧΙΧ, (ΧΧῚΤΥ. 
ὟΥ ’, “Ἄρτεμιν ἀείδοισα καὶ εὑφεσίεργον ᾿ϑάναν. δα λ εδεὺ αὶ 

ὡς Ἑλένα. τᾶς πάντες ἐπ᾽ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί. 
ς , , , κ᾿ ν᾿ Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα τόχ᾽ ἃ Μιδεᾶτις 

καλὰ ὦ χαρίεσσα κόρα τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη. , ' 

γ ν᾿ ΐ ᾿λκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον Ἰφικλῆα, 
ἄμμες δ᾽ ἐς δρόμον ἥρι καὶ. 

καὶ λειμώνια φύλ λα .ἢῃ ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος, 
χαλκείαν κατέϑηκεν ἐς ἀσπίδα. τὰν Πτερελάου 
᾿Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος. 
ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυϑήσατο παίδων᾽ 
»οδὕδετ᾽ ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον, 
εὐδετ᾽ ἐμὰ ψυχά, δύ᾽ ἀδελφεώ. εὔσοα τέκνα" 
ὄλβιοι εὐνάξοισϑε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἴδοιτε."“ 
ὡς φαμένα δίνασε σάκος μέγα" τοὺς δ᾽ ἔλαβ᾽ ὕπνος. τὸ 
ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ὁ ἄρκτος 
᾿φρέίωνα κάτ᾽ αὐτόν, ὃ δ᾽ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον, 
τᾶμος ἄρ᾽ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ἥρη 
κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας 

υ δ΄ Χαίροις ὦ νύμφα, χαίροις εὐπὲ νϑερε γαμβθρέ. δ ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν. ὅϑι σταϑμὰ κοῖλα ϑυράων ι5 
Δατὼ μὲν δοίη. “ατὼ κουροτφύφος ὕμμιν οἴκου. ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα. 

εὐτεχνίαν. Κύπρις δέ. ϑεὰ Κύπρις ἶσον ἔρασϑαι τὼ δ᾽ ἐξειληϑέντες ἐπὶ χϑονὶ γαστέρας ἄμφω 
ἀλλάλων, Ζεὺς δέ. Κρονίδας Ζεὺς ἄφϑιτον ὄλβον αἱμοβόρως ἐκύλιον᾽" ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ 
ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἐνϑθεῖν. , ἐρχομένοις λάμπεσκε. βαρὺν δ᾽ ἐξέπτυον ἰόν. 

“5 δ΄ Εὔδετ᾽ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες ὩΝ ἀλλ᾽ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύϑεν ἤνϑον, 
καὶ πόϑον. ἔγρεσϑαι δὲ 1 πρὸς ἀῶ μἠπιλάϑησϑε. καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέγροντο, Διὸς νοέοντορ ἅπαντα, 

νεύμεϑα κᾶμμες ἐς ὄρϑρον ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδὸς “Αλκμήνας φίλα τέχνα, φάος δ᾽ ἀνὰ οἶκον ἐτύχϑη. 
ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν. . Β ἐοϑυνονσεν, πὲ ἰρν ημοι ϑῳθε ΠΕ 

᾿Ῥμὴν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἔπι τῷδε χαρείηβ. ἤ θολὸν, ὑπὲρ δὐκϑοξ καὶ ἄνδεας εἰδὲν ὀϑονθας, 
ἸΙφικλέης. οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαῖναν, 
φευγέμεν ὁρμαίνων ὃ δ᾽ ἐναντίος εἴχετο χερσίν 
Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ, 
δραξάμενος φάρυγος, τόϑι φάρμακα λυγρὰ κέκρυπται 

ἑρψοῦμες στεφάνως δφεψούμεναι ἁδὺ πνέοντας. 

πολλὰ τεοῦς Ἑλένα μεμναμέναι ὡς γαλαϑηναί 

ἄρνες γειναμένας ὄϊος μαστον ποϑέοισαι. 

γ΄ Πρᾶταί τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο 

5 πλέξασαι σκιερὰν καταϑήσομες ἐς πλατανιστον. 

πρᾶται δ᾽ ἀργυρέας ἐξ ὑλπιδὸς ὑγρὸν ἄλειφαρ 

λαξύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατανιστον᾽ 

γράμματα δ᾽ ἐν φλοιῷ γεγράψεται , ὡς παριῶν τις 

ἀννείμῃ δώροις τι σέβου μ᾽. Ἑλένας φυτὸν 

εἰμί. 
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οὐλομένοις ὀφίεσσιν, ἃ καὶ ϑεοὶ ἐχϑαίροντι. 

τὼ δ᾽ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσϑην περὶ παῖδα 

ὀψίγονον γαλαϑηνόν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἀδακρυν᾽ 

ἂψ δὲ πάλιν διέλυον. ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνϑας, 

δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν. 
᾿ἄλκμήνα δ᾽ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέκραγε πράτα᾽" 
ςανσταϑ᾽ ᾿ἀμφιτρύων᾽ ἐμὲ γὰρ δέος ἴσχει ὀκνηρόν᾽ 85 
ἄνστα., μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάνδαλα ϑείης. 
οὐκ ἀΐεις. παίδων ὁ νεώτερος ὅσσον ἀὐτεῖ; 

ἢ οὐ νοέεις. ὅτι νυκτὸς ἀωρέπου, οἵ δέ τε τοῖχοι 

πάντες ἀριφραδέες καϑαρᾶς ἅπερ ἠριγενείας: 

ἔστί τί μοι κατὰ δῶμα νεώτερον, ἔστι φίλ᾽ ἀνδρῶν.“ 
Ὡς φάϑ΄. ὃ δ᾽ ἐξ εὐνᾶς ἀλόχῳ κατέβαινε πιϑήσας᾽" 

δαιδάλεον δ᾽ ὥρμασε μετὰ ξίφος. ὃ οἵ ὕπερϑεν 
κλιντῆρος κεδρίνω περὶ πασσάλῳ αἰὲν ἄωρτο. 

ἤτοι ὅγ᾽ ὠριγνᾶτο νεοκλώστου τελαμῶνος, 
κουφίζων ἑτέρα κολεόν. μεγαλώνυμον ἔργον. 4 

ἀμφιλαφὴς δ᾽ ἄρα παστὰς ἐνεπλήσϑη πάλιν ὄρφνας᾽" 

δμῶας δὴ τότ᾽ ἄῦσεν ὕπνον βαρὺν ἐχφυσῶντας" 

οἴσετε πῦρ ὅτι ϑᾶσσον ἀπ᾽ ἐσχαρεῶνος ἑλόντες. 

δμῶες ἐμοί, στιβαροὺς δὲ ϑυρᾶν ἀνακόψατ᾽ ὀχῆας."“ 

(θαϑαηΐ σοι] Γἃ.) 

» - ᾿, 3 Ἁ 5... -ῥ (ζ 

ἂἫἭἄνστατε δμῶες ταλασίφρονες. αὕτος ἀὑὐτεϊ. 

Ἦ ῥα γυνὰ Φοίνισσα μύλαις ἔπι κοῖτον ἔχοισα. 
“- ΄ [χὴ 

οὗ δ᾽ αἶψα προγένοντο λύχνοις ἀμα δαιομένοισι 
- ν ᾿ΝΝῃψ ’ Ρ ’ 

δμῶες" ἐνεπλήσϑη δὲ δόμος δὄπεύδοντος ἑκαστου. 
“ 6 " 3 ᾿᾿ ς -»“ 

ἤτοι ἄρ᾽ ὡς εἴδοντ᾽ ἐπιτίτϑιον Ἡρακλῆα 
“- ,᾿, 9 ν ᾿Ξ “7 

ϑῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἀπαλαῖσιν ἔχοντα, 

, . ὃ δ᾽ ἐς ο᾽ ᾿Δμφιτρύωνα συμπληγδὴην ἰαχησαν" ὁ δ᾽ ἕς πατὲρ ἄμφιτρυ 
΄ ἀν: “ , 

ἑρπετὰ δεικανάασκεν, ἐπάλλετο δ᾽ υψοόϑι χαίρων 

" α 
αἷς ὁ (ὦ ἃ οἰώωδε. , Δ νς ΑῪ Ἐ 

ΙΌΥΠῚ,. ΧΙΧ. 

͵ “ ." ΄ “»" κπωροσύνα. γελάσας δὲ παρος κατέϑηκε ποδοῖιν 
Ἁ -»ὝἭ 

πατρὸς ἑοῦ ϑανατῷ κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα. 
᾽4λ “ Ἁ ᾽ Ἀ ’ " ’ κμηνα μὲν ἔπειτα ποτὶ σφέτερον βαλὲ κολπον 
ῳ ἃ "ἢ ,ὕ ᾿ ΄ »" 

ξηρον ὑπαὶ δείους ἀκρόχλουν Ἰφικλῆα᾽" θ0 
3 » 7 Ἁ ν᾿ "ὔ' ἡ 3 3 ΄ὕ ’ὔ ῶν ἄμφιτρυων δὲ τὸν αλλον ὑπ᾽ ἀμνείαν ϑέτο χλαῖναν 

- ΄ ) Ν “ , 
παῖδα. παλιν δ᾽ ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτου. 
» " 4, ͵ " : ορνεϑὲς τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὄρϑρον ἄειδον" 

΄ ’ “ 3 ’ὔ Υ͂ ’ Τειρεσίαν τόκα μᾶντιν ἀλαϑέα πάντα λέγοντα 
᾿Δλκμήνα καλέ ρας κατέλεξ ͵ Ἀμηναὰ καλέσασα τέρας κατέλεξε νεοχμόν, 

’ ς ΄, Ὁ“ " καὶ νιν ὑποκρίνεσϑαι. οπὼς τελέεσϑαι ἔμελλεν, 
“ ΄ “ “, , ηνῶγει. μηδ᾽ εἴ τι ϑεοὶ νοέοντι πονηρόν. 

΄ ἤ ἢ 9 αἰδόμενος σὺ μὲ κρύπτε" καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀλύξαι 
3 ᾿ “ . ᾿ » ν ἀνθρώποις. οτι Μοῖρα κατὰ κλωστῆρος ἐπείγει. 
9 9 3 ὕ ῇ ’, ἀλλ Εὐηρείδα, μάλα τί φρονέοντα διδάσκω; ““ 

΄ 2 ᾿ , , 3 ΨΩ ’ Τοσσ ἔλεγεν βασίλεια ὃ δ᾽ ἀνταμείβετο τοίοις" 
΄ 3 Γ Γ ἤ 

υ»ϑάρσει ἀριστοτόκεια γύναι, Περσήϊον αἷμα. 
΄ Ἁ 4 

ϑαρσει μελλοντῶν δὲ τὸ λώϊον ἐν φρεσὶ ϑέσϑαι. 
᾿ ᾿ ν Ὶ ἣ ναὶ γὰρ ἐμὸν γλυκὺ φέγγος ἀποιχόμενον πάλαι ὅσ- 

σῶν, 
3 , Ἃ »" πολλαὶ “χαιιάδων μαλακὸν περὶ γούνατι νῆμα 

ἃ ΄ 2 " μὰ χειρὶ κατατρίψοντι ἀκρέσπερον ἀείδοισαι 
3 ΄ 3 Ν " ᾽ ’ λκμηναν ὀνομαστί, σέβας δ᾽ ἔσῃ ᾿4ργείαισι. 

“Ὁ 9 Ἁ Ω’ 3 Ἁ » 

τοῖος ἄνηρ ὁδὲ μέλλει ἐς οὐρανὸν ἄστρα φέροντα 
3 ’ Ὰ ᾿.Ὰ ν χς ἀμβαίνειν τεὸς υἱός, ἀπὸ στέρνων πλατὺς ἥρως, 
ϑ' ΄ 3 , οὐ καὶ ϑηρία πάντα καὶ ἀνέρες ἥσσονες ἄλλοι. 

΄ " -» 

δωδεκαά οἵ τελέσαντι πεπρωμένον ἐν Ζιιὺς οἰκὴῆν 
΄ Ἁ ἃ ῇ ὃ “ ἰδ »ο μοχϑους, ϑνητὰ δὲ πάντα πυρὰ Τραχίνιος ἕξεῖ 

Ὶ 9. 9 ᾿ ΄ ἀμ  Σ γν 
γαμβρος δ᾽ ἀϑανάτῶων κεκλήσεται. οἵ τάδ᾽ ἐπῶρσαν 
κνώδαλα φωλεύοντα βρέφος διαδηλήσασϑαι. 

“ “Ψ. 3. Ὁ ’ Β [ἔσται δὴ τοῦτ᾽ ἁμαρ. ὁπηνίκα νεβρὸν ἐν εὐνᾷὰ 
Ἁ ͵ 3 - 

καρχαρόδων σένεσϑαι ἰδὼν λύκος οὐκ ἐθελήσει. 
3 » ς “ 7 ᾿ ἀλλὰ γύναι πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδῶ εὔτυκον ἔστω, 



ΤΗΕΟΟΘΗΙΤΙ 

κάγκανα δ᾽ ἀσπαλάϑω ξύλ᾽ ἑτοιμάσατ᾽ ἢ παλιούρω 

ἢ βάτω ἢ ἀνέμῳ δεδονημένον αὖον ἄχερδον᾽ 

καῖε δὲ τῶδ᾽ ἀγρίῃσιν ἐπὶ σχίξησι δράκοντε 

νυχτὶ μέσᾳ. ὕκα παῖδα κανῆν τεὸν ἤϑελον αὐτοί. 

ἦρι δὲ συλλέξαισα κόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις 

διψάτω εὖ μάλα πᾶσαν ὑπὲρ ποταμοῖο φέρουσα 
“ ͵ “- ; - , ἼἊ τ ’ 
ῥωγάδας ἐς πέτρας ὑπερούυριον, αψ δὲ νεέεσϑω 

ἄστρεπτος᾽ καϑαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα ϑεείῳ 
κι ᾿ δ ς , 

πρᾶτον. ἕπειτὰα δ᾽ ἅλεσσι μεμιγμένον, ὡς νξνομισταῖ, " 
» ’ , 9 Ἀ ἰχ 2 . 

ϑαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἀβλαβὲς υδὼρ 

Ζηνὶ δ᾽ ἐπιρρέξαι καϑυπερτέρῳ ἀρδενα χοῖρον, 
ν , 2. Χ , ς ςς 
δυσμενέων αἰεὶ καϑυπέρτεροι ὡς τελεϑοιτε. 

» »Ἤ} ’ 

Φᾶ. καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ᾧχετο δέφρον 
, ᾿Ξ ’, ι 

Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐῶν ἐνιαυτοῖς. 
Ν ς ). κι ᾽ -" 

᾿Πρακλέης δ᾽ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἁλωᾷ 
’, 3 ͵ 

ετρέφετ᾽ ᾿Δ4ργείου κεκλημένος ᾿Αμφιτρύωνος. 
΄ κ Ἃ - ’ , 3 , 

γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Δένος ἐξεδίδαξεν, 
᾿ ᾽ ΄ Ἃ Ἁ ᾽»ὕ δ 

υἱὸς ᾿Ζπόλλωνος μελεδώνευς ἀγρυπνος ἡρῶς. 
, , ᾿ ᾿ ΓΝ ἢ 

τόξον δ᾽ ἐντανύσαι καὶ ἐπίσκοπον εἶναι ὀϊστὸν 
2 Ἁ 3 ἤ 

Εὔρυτος ἐκ πατέρων μεγάλαις ἀφνειὸς ἀρούραις. 

αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔϑηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσε 
, , »Ἤ} 

πυξίνᾳ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονέδας Ευμολπος. 
᾿ δ ΄ 3 , ὼω 

ὅσσα δ᾽ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι .“4ργοϑὲεν ἄνδρες 
. ἊΣ  π Ἃ , ν 

ἀλλάλους σφάλλοντι παλαίσμασιν. οσδσά τε πύκται 
, τὰ ’ 

δεινοὶ ἐν ἱμαντεσσιν. ἃ τ᾽ εἰς γαῖαν προπεσόντες 
’ 

πάμμαχοι ἐξεύροντο παλαίσματα σύμφορα τέχνα; 
’ 3 " 35. Ὁ ,ὕ ’ Ἁ ᾿ὕ 

πάντ᾽ ἔμαϑ᾽ Ἑρμείαο διδασκόμενος παρὰ παιδί 
3 ’ -" Ἁ 9 Μ᾿ Ἢ ’ “ 

Ασὐτολύκῳ Φανοτῆι. τὸν οὐδ΄ ἂν τηλοϑὲ λευσσῶν 
“" 3 3 ᾽ 9 » 5. 

ϑαρσαλέως τις ἔμεινεν ἀεϑλεύοντ᾽ ἐν αγῶνι 
τοῖον ἐπισκύνιον βλοσυρῷ ἐπέκειτο προσώπῳ. 
δ 2 ς 35 δ᾽ Α Α ’ 

ἵππους δ᾽ ἐξελάσασϑαι ὑφ᾽ ἀρματις καὶ περὶ νυσδαν 
2 -» τ ’ 

ἀσφαλέως κάμπτοντα τροχῶ σύριγγα φυλάξαι, 

ΙΡΥ11,. ΧΧ. (ΧΧΠ) 

᾿Δἀμφιτρύων ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἐδέδαξεν 

αὐτὸς. ἐπεὶ μάλα πολλὰ ϑοῶν ἐξ ἤρατ᾽ ἀγώνων 
Ἄργει Ἐν ἱπποβότῳ κειμήλια, καί οἵ ἀαγεῖς 
δίφροι. ἐφ᾽ ὧν ἐπέβαινε., χρόνῳ διέλυσαν ἱμάντας. 

δούρατι δὲ προβολαέῳ ὑπ᾽ ἀσπέδι νῶτον ἔχοντα 
ἀνδρὸς ὀρέξασϑαι ξιφέων τ᾽ ἀνέχεσϑαι ἀμυχμόν, 
κοσμῆσαί τε φάλαγγα λόχον τ᾽ ἀναμετρήσασϑαι 
δυσμενέων ἐπιόντα καὶ ἱππήεσσι κελεῦσαι 
ἄχτωρ ἹἹππασίδας δέδαεν, φυγὰς Ἄργεος ἐνθῶν. 

ὁππόκα κλᾶρον ἅπαντα καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεύς 
ναῖε παρ᾽ ᾿ἀδρήστοιο λαβὼν ἱππήλατον "άργος. 
"ἄκτορι δ᾽ οὔτις ὁμοῖος ἐν ἡμιϑέοις πολεμιστής 
ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα. 

Ὧδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. 
εὐνὰ δ᾽ ἧς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόϑι πατρός 
δέρμα λεόντειον μάλα οὗ κεχαρισμένον αὐτῷ, 
δεῖπνον δὲ κρέα τ᾽ ὀπτὰ καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος 
ΖΔωρικός " ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι. 
αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄματι τυννὸν ἄνευ πυρὸς αἴνυτο δόρπον. 
εἵματα δ᾽ οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας. 

(θδϑαμηί το] αυδ.) 

[ἀγ11. ΧΧ. (ΧΧΠ.- 

Δ ν ἃ ἰὰ αν αὶ δ, 

ς , ’ , 

Ὑμνέομεν Μήδας τε καὶ αἰγιόχου ΖΙιὸς υἷω, 
Κάστορα καὶ φοβερὸν Πολυδεύκεα πὺξ ἐρεϑέξειν 
κϑῖρας ἐπιξεύξαντα μέσας βαρέεσσιν ἱμᾶσιν. 
ς ᾿ » 
υμνέομεν καὶ δὶς καὶ τὸ τρίτον ἄρσενα τέκνα 
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ἤ ΣΝ ΄ 

κούρης Θεστιάδος. “ακεδαιμονίους δύ᾽ ἀδελφεούς, 
΄ -»Ὕ -- » ΄ 

ἀνθρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων, 
Υ ὮΝ. 

ἵππων ϑ᾽ αἱματόεντα ταρασσομένων καϑ' ὕμιδον, 
᾿Ξ . ᾽ Ν᾽ ἃ 7 

νηῶν 9'᾽, αἵ δύνοντα κατ᾽ οὐρανοῦ ἢ ἀνιόντα 
Ρ- " 3} ἄστρα βιαξόμεναι χαλεποῖς ἔγκυρσαν ἀήταις. 

Ἁ ’ 9 ,͵ -»" 

οὗ δέ σφεων κατὰ πρύμναν ἀεέίραντες μέγα κῦμα. 
΄ Ἢ Δ ἢ δ. ’; 

ἠὲ καὶ ἐκ πρώρηϑεν, ἢ ὅππῃ ϑυμὸς ἑκάστου, 
" ὼ , 2" , 
ἐς κοίλην ἔρριψαν, ἀνέρρηξαν δ᾽ ἄρα τοίχους 

Ἵ Μ ᾿" 
ἀμφοτέρους᾽ κρέμαται δὲ σὺν ἱστέῳ ἄρμενα πάντα 

ἢ ὦ χὰ ἢ 4 ; 4 4 ᾽ »" 
εἰκῇ ἁἀποκλασϑέντα᾽ πολὺυς δ᾽ ἐξ οὐρανοῦ ὄμβρος 

΄ Πς τεὶ Ὁ τος ΄ 
νυχτὸς ἐφερπούσης παταγεῖ δ᾽ εὐρεῖα θάλασσα, 

. 3 ’ 
κοπτομένη πνοιαῖς τε καὶ ἀρρήκτοισι χαλάξαις. 
9 2 «" ς Ρ- πιν - κ᾿ “ 

ἀλλ᾽ ἔμπης υμεῖς γε καὶ ἐκ βυϑοῦ ἕλκετε νῆας 
“ἦἷ Φ . αὐτοῖσιν ναύτῃσιν ὀϊομένοις ϑανέεσϑαι 

Ξ 9. 2 " 2. » ᾿ Ἢ ᾿ 
αἶψα δ᾽ ἁἀπολήγοντ᾽ ἄνεμοι, λιπαρὴ δὲ γαλήνη 

᾿ ΄, ᾽ 

ἀμ πέλαγος" νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι" 
3 , 3 »  Ν Ἁ 3 ΄ 

ἐκ δ᾽ ἄρκτοί τ᾿ ἐφάνησαν, ὄνων τ᾽ ἀνὰ μέσσον ἀμαυρή 
᾿ Ἁ » ς ἤ 

φάτνη σημαίνουσα τὰ πρὸς πλόον εὔδια πάντα. 
ΨΦ, «ΨΨ ἣ» Ἷ Ξ5 ΄ »» 

ῶ ἀμφῶ ϑνητοῖσι βοηϑοοι. ὦ φέλοι ἄμφω, 
- ὔ 2 » 9 ’ ἵππηες κιϑαρισταί, ἀεϑλητῆρες ἀοιδοί" 

Ἵ ἤ Ἢ ΄ » 9 9 ᾽ς. 

Κάστορος ἡ πρώτου Πολυδεύκεος ἄρξομ᾽ ἀείδειν; 
3 ς 4 - πρὸ, 
ἀμφοτέρους ὑμνέων Πολυδεύκεα πρῶτον ἀείδω. 

τν » » Φι , 
Ἡ μὲν ἄρα προφυγοῦσα πέτρας εἰς ἕν ξυνιούσας 

ἤ Ἁ - ΄ 

᾿Δργὼ καὶ νιφόεντος ἀταρτηρὸν στόμα Πόντου. 
“" 2 -" , 

Βέβρυκας εἰς ἀφίχανε ϑεῶν φίλα τέκνα φέρουσα. 
“ » ΄ 3 5 ἔνϑα μιῆς πολλοὶ κατὰ κλίμακος ἀμφοτέρων ἔξ 

“ ᾽ ς “ ᾽ , 1 ΓὮ ΄ 
τοίχων ἄνδρες ἔβαινον Ἰησονίης ἀπὸ νηός. 

3 ὡ , ς 9 ἤ 

ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ ϑῖνα βαϑὺν καὶ ὑπήνεμον ἀκτήν 
Ψ “ 3 , ὡ ἢ 

εὐνᾶς τ΄ ἑστορνυντο πυρεῖά τε χερσὶν ἐνώμων. 
΄ 3 ἰχ 2 9 ,. - Ν᾿ ’ 

Κάστωρ δ᾽ αἰολόπωλος ὃ τ᾽ οἰνωπὸς Πολυδεύκης 
, 3 , ἄμφω ἐρημάξεσκον ἀποπλαγχϑέντες ἑταίρων, 

, ᾽ν ᾽ “ 
παντοίην ἐν ὁρει ϑηεύμενοι ἄγριον ὕλην. 

ΠΥ. Ἐπ. χη) 

- Ψ. ὁ ἤ ϑ Α ͵ " εὐρον δ᾽ ἀέναον χρήνην ὑπὸ λισσάδι πέτρῃ 
Ο, “ 3 ἤ " δ 9 " ’ ᾿ υδατι πεπληϑυῖαν ἀκηράτῳ᾽ αἱ δ᾽ ὑπένερϑεν 
λάλλαι κρυστάλλῳ ἠδ᾽ ἀργύρῳ ἰνδάλλοντο 

“" ς ; - ἐκ βυϑοῦ" υψηλαὶ δὲ πεφύκεσαν ἀγχόϑι πεῦκαι 
λεῦκαί τε πλάτανοί τε καὶ ἀκρόκομοι κυπάρισσοι, 
ἐς Υ̓ »] 9 ’ ᾿ ’ὔ “"᾿ ᾿ ἄνϑεα τ εὐῶδη. λασίαις φίλα ἔργα μελίσσαις, 

Ἵ ’ “ » - οσσ᾽ ξαρος λήγοντος ἐπιβρύει ἀν λειμῶνας. 
ΕΣ 3 3 Ἁ " ’ ᾿] ’ , ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ὑπέροπλος ἐνήμενος ἐνδιάασκε, 

Ἁ .. "-- Ρ᾿ “ ᾿ δεινὸς ἰδεῖν. σκληρῇσι τεϑλασμένος οὔατα πυγμαῖς᾽ 45 
΄ 9 ὔὕ ’ -» στηϑεα δ᾽ ἐσφαίρωτο πελώρια καὶ πλατὺ νῶτον 

Ἁ " Π »"» σαρκὶ σιδηρείῃ σφυρήλατος οἷα κολοσσός. 
ἐν δὲ μύες στερεοῖσι βραχίοσιν ἄκρον ὑπ᾽ ὦμον 

3 2 , ῃ ἕστασαν ηὔτε πέτροι ὀλοοίτροχοι, οὔστε κυλίνδων 
’ ἃ ΄ , χειμάρρους ποταμὸς μεγάλαις περιέξεσε δίναις" 

τιν Ατν ΄ 
αὕταρ ὑπὲρ νώτοιο καὶ αὐχένος ἠωρεῖτο 
Ἂ» 7] ,’ 9 , ακρῶν δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἐκ ποδεώνων. 

λῚ ΄ 3 ’ Γ τὸν πρότερος προσέειπεν ἀεϑλοφόρος Πολυδεύκης. 

ΠΟΜΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 
Σ -..Ψὕὖ ἰκὰ ΄, ’ " Ξ' ’ ςς - χαῖρε ξεῖν, οτις ἐσσί. τίνες βροτοί, ὧν ὅδε χῶρος: 

ΑΜΥΚΟΣ. 

χαίρω πώς, ὅτε τ᾽ ἄνδρας ὁρῶ, τοὺς μὴ πρὶν ὄπωπα; 55 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ:. 

ϑάρσει. μήτ᾽ ἀδίκους μήτ᾽ ἐξ ἀδίκων φάϑι λεύσσειν. 

Α,ΜΥΚΟΣΣ. 

ϑαρσέω,. κούὐκ ἐκ σεῦ μὲ διδάσκεσϑαι τόδ᾽ ἔοικεν. 

ΠΟΩΙΥΜΕΥΚΗΣ. 

ἄγριος εἶ πρὸς πάντα παλίγκοτος. ἢ ὑπερόπτης: 

Α,ΜΥΚΟΣ. 
΄ .» ᾿ « » “ -» " , τοιοσδ᾽ οἷον ορᾶς᾽ τῆς σῆς γέ μὲν οὐκ ἐπιβαίνω. 
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ΠΟΖ4ΦΥΔΕΥΚΗΣ. 
Ἢ , ,. , ον » ’ 

ἔλϑοις. καὶ ξενίων κε τυχὼν πάλιν οἴκαδ ἕκανοις. 

ΑΜΥΚΟΣ. 
Ἶ ΄ " 7 π'' ας ὯΝ ἐν 2 ᾿ δ ’, 

μήτε συ με ξείνιξε. τὰ τ ἐξ ἐμεὺυ οὐκ ἕν ἑτοίμῳ. 

ΠΟΖΥΖΔΕΥΚΗΣ. 
, 2 “»φ - Ο ςι , ἜΞΟΣ 

δαιμόνι᾽, οὐδ᾽ ἂν τοῦδε πιεῖν ὑυδατος συγε δοίης; 

ΑΜΥΚΟΣ.. 
’ , ΨΥ 3 Ν 

γνώσεαι, εἴ σευ δῖψος ἀνειμένα χείλεα τέρσει. 

ΠΟΔΥΖΔΕΥΚΗΣ. 
τ Χ - ιν ς ζ, 7 ζω ; ανε σ .9᾽ . ἄργυρος ἡ τίς ὁ μισϑὸς. ἐρεῖς. ᾧ κὲν δὲ πίϑοιμεν ; 

ΑΜΥΚΟΣ. 
: ω ὰ ΄, 3 ".»»» ; 

εἷς ἑνὶ χεῖρας ἄειρον ἐναντίος ἀνδρὶ καταστας. 

ΠΟΜΥΔΕΥΚΗΣ. 
͵ ὼ Ἥ Η Ά " 9ε ' " “10. Ο’ δ᾽ 

πυγμᾶχος. ἢ καὶ ποῦσσὺι ὕϑενῶν κελος. ἀμμαᾶατα 

ὀρϑᾶ; 

ΑΜΥΚΟΣ. 

πὺξ διατεινάμενος σφετέρης μὴ φείδεο τέχνης. 

ΠΟΔΜΥΖΔΕΥΚΗΣ. 

τίς γάρ, ὅτῳ χεῖρας καὶ ἐμοὺς συνερείσω ἱμάντας: 

ΑΜΥΚΟΣ.. 

ἐγγὺς ὁρᾷς οὐ γύννις ἐὼν κεκλήσεϑ᾽ ὁ πύκτης. 

ΠΟΜ“ΜΥΔΕΥΚΗΣ. 

ἦ καὶ ἄεϑλον ἑτοῖμον, ἐφ᾽ ᾧ δηρισόμεϑ᾽ ἄμφω; 

ΑΜΥΚΟΣ. 
’ Ἁ .3 , ω ΄ 

ν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμὸς κεκλήσεαι. αἴκε κρατήσω. 

ΠΟ4ΥΔΕΥΚΗΣ. 

ὀρνέϑων φοινικολόφων τοιοῖδε κυδοιμοι. 

ΑΜΥΚΟΣ. 
ψ 2 5 3 ΄ ᾽ ’ " Ἃ ᾿ 

δὶτ οὖν ὀρνίϑεσσιν ἑοίκοτὲς ξεὶτὲ Λλεουσι 

ΙΡΥΠ]1,.ὄ ΧΧ. (ΧΧΠῸὺ 

Ἅ ἮΝ 

γεινόμεϑ'᾽, οὔ κ᾽ ἄλλῳ γε μαχεσσαίμεσϑ'᾽ ἐπ᾽ ἀέϑλῳ. 

Ἦ ῥ᾽ ̓ άμυκος, καὶ κόχλον ἑλὼν μυκήσατο κοίλην. 
οὗ δὲ ϑοῶς συνάγερϑεν ὑπὸ σκιερὰς πλατανέστους 

κόχλου φυσηϑέντος ἀεὶ Βέβρυκες κομόωντες. 
ὡς δ᾽ αὕτως ἥρωας ἰὼν ἐκαλέσσατο πάντας 

Μαγνήσσης ἀπὸ νηὸς ὑπείροχος ἐν δαὶ Κάστωρ. 

οἵ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπείρησιν ἐκαρτύναντο βοείαις 
χεῖρας καὶ περὶ γυῖα μακρά σφ᾽ εἵλιξαν ἱμάντας. 
ἐς μέσσον σύναγον φόνον ἀλλήλοισι πνέοντας. 
ἔνϑα πολύς σφισι μόχϑος ἐπειγομένοισιν ἐτύχϑη, 
ὁππότερος κατὰ νῶτα λάβοι φάος ἠελίοιο" 
ἰδρέῃ μέγα δ᾽ ἄνδρα παρήλυϑες ὦ Πολύδευκες, 
βάλλετο δ᾽ ἀκτέίνεσσιν ἅπαν ᾿Δμύκοιο πρόσωπον. 
αὐτὰρ γ᾽ ἐν ϑυμῷ κεχολωμένος ἵετο πρόσσω, 
χερσὶ τιτυσκόμενος. τοῦ δ᾽ ἄκρον τύψε γένειον 
Τυνδαρίδης ἐπιόντος" ὀρίνϑη δὲ πλέον ἢ πρίν. 
σὺν δὲ μάχην ἐτάραξε. πολὺς δ᾽ ἐνέκειτο νενευκωῶς 
ἐς γαῖαν. Βέβρυκες δ᾽ ἐπαύτεον. οἱ δ᾽ ἑτέρωϑεν 
ἥρωες κρατερὸν Πολυδεύκεα ϑαρσύνεσκον, 
δειδιότες μή πώς μιν ἐπιβρίσας δαμάσειε 
χώρῳ ἔνι στεινῷ Τιτυῷ ἐναλίγκιος ἀνήρ. 
ἤτοι ὅγ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα παριστάμενος Διὸς υἷός 
ἀμφοτέρῃσιν ἄμυσσεν ἀμοιβαδίς. ἔσχεϑε δ᾽ ὁρμῆς 
παῖδα Ποσειδάωνος ὑπερφέαλόν περ ἐόντα. 
ἔστη δὲ πληγαῖς μεϑύων. ἐκ δ᾽ ἔπτυσεν αἷμα 
φοίνιον οἵ δ᾽ ἅμα πάντες ἀριστῆες κελάδησαν, 
ὡς ἴδον ἕλκεα λυγρὰ περὶ στόμα τε γναϑμούς τε" 

ὄμματα δ᾽ οἰδήσαντος ἀπεστείνωτο προσώπου. 
τὸν μὲν ἄναξ ἐτάρασσεν ἐτώσια χερσὶ προδεικνύς 
πάντοϑεν" ἀλλ᾽ ὃτε δή μιν ἀμηχανέοντ᾽ ἐνόησε, 
μέσσης ῥινὸς ὕπερϑε κατ᾽ ὀφρύος ἤλασε πυγμῇ; 

“- 3 9 « , ὼ πᾶν δ᾽ ἀπέσυρε μέτωπον ἐς ὀστέον. αὐτὰρ ὁ πληγείς 105 
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“ ’ 

ὕπτιος ἐν φύλλοισι τεϑηλόσιν ἐξετανυσϑη. 
“ , ὦ ’ 3 2 ’ " 

ἔνϑα μάχη δριμεῖα παλιν γένετ ὀρϑωϑεντος 

ἀλλήλους δ᾽ ὄλεκον στερεοῖς ϑείνοντες ἱμᾶσιν. 
᾿ ϑ' Ἁ , - ΩΝ Ῥ Α ᾿, κ Ξ ᾿Ξ ἷ᾽ ’ 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐς στῆϑός τε καὶ ἰξυν χεῖρας ἐνῶμα 
᾽ , 3 3 Ἁ ’ ᾿ ει ». ’ὔ “ 

αὐχένα τ΄ ἀρχηγὸς Βεβρύκων᾽ ὁ δ᾽ ἀεικέσι πληγαῖς 
"Ὁ 3 ͵ ἊΝ ’ 

πᾶν συνέφυρε πρόσωπον ἀνέκητος Πολυδεύκης. 
΄ ὯΝ ᾿ ο -" , ᾽ ΄ ’ 

σάρκες δ᾽ ᾧ μὲν ἱδρῶτι συνίξανον. ἐκ μεγάλου δὲ 
3 ὔ Α μ ὺ ᾿ αἶψ᾽ ὀλίγος γένετ᾽ ἀνδρός" ὃ δ᾽ αἰεὶ μάσσονα γυῖα 

"ἢ - ῳ ΒΘ ΥἋΝ 

ἁπτομένου φορέεσκε πόνου χροιῇ δέ τ΄ ἀμείνω. 
» , " - 

πῶς γὰρ δὴ Διὸς υἱὸς ἀδηφάγον ἄνδρα καϑεῖλεν ; 
“ ᾽ Ἁ ,᾿ ὁ ς ͵ 

εἰπὲ ϑεά. σὺ γὰρ οἶσϑα᾽ ἐγὼ δ᾽ ἑτέροις ὑυποφήτης 
’ ἰχ 2 ᾽ ,’ ’ ἃ ὦ ,ὕ 

φϑέγξομαι, οσσ᾽ ἐθέλεις συ. καὶ οππῶὼς τοι φίλον 
3 -" 

αὑτῇ. 

Ἤτοι ὅγε ῥέξαί τι λιλαιόμενος μέγα ἔργον 
σκαιῇ μὲν σκαιὴν Πολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα, 

ν 3 Ἁ -» , δ 3 ’ 

δοχμὸς ἀπὸ προβολῆς κλινϑείς, ἑτέρῃ δ᾽ ἐπιβαίνων 
-» » ,. “ΨἌ 

δεξιτερῆς ἡνεγκὲν ἐπὶ λαγόνας πλατὺ γυῖον. 
᾿, Ἁ 5. 2 , “τ . 

[καί κε τυχῶν ἔβλαψεν ““μυκλαίων βασιλῆα") 
3 Ὄπ. ἸΛῊῈ . Ν Ὰ - ς2 “" , 

ἀλλ᾽ ογ΄ ὑυπεξανέδυ. κεφαλὴν στιβαρῇ δ᾽ ἀμὰ χειρί 
.-" ς Ἁ " Ξ 

πλῆξεν ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν ὦμῷ 
3 ’ Σ -“ ἤ ’ ω 

ἐκ δ΄ ἐχύϑη μέλαν αἷμα ϑοῶς κροτάφοιο χανοντος 
 Βςς ’ 3 ’ 

ἄλλῃ δὲ στόμα κόψε, πυκνοὶ δ΄ ἀράβησαν ὀδόντες" 
, ἦα. , ἤ ᾿Ξ " 

αἰεὶ δ΄ ὀξυτέρῳ πιτύλῳ δηλεῖτο πρόσωπον; 
ὕ ἤ - 3 ’ 

μέχρι συνηλοίησε παρήια. πᾶς δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 
κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων,. καὶ ἀνέσχεϑε νεῖκος ἀπαυδῶν 
3 “’ ΞΘ ᾿ 5 

ἀμφοτέρας ἅμα χεῖρας, ἐπεὶ ϑανάτου σχεδὸν ἠεν. 
"ἦ ᾽ , 2 Ἵ 

τὸν μὲν ἄρα κρατέων περ ἀτάσϑαλον οὐδὲν ἔρεξας, 
5 ἤ ᾽ “ 
ὦ πύκτη Πολύδευκες" ὅμοσσε δέ τοι μέγαν ὁρκον. 
τι 8... 8ι ἢ ’ 7 Υ 

ὃν πατέρ᾽ ἐκ πόντοιο Ποσειδαῶνα κικλησκῶν,. 
΄ 3 "» ,᾿ὔ ρ , ᾽ Ν Ὕ 

μήποτ᾽ ἔτι ξείνοισιν ἕκων ἄνιηρὸς ἔσεσϑαι. 
᾿ “’ , Ν ὦ 

Καὶ σὺ μὲν ὕμνησαί μοι ἄναξ. σὲ δὲ Κάστορ ἀείσω, 
’ 

Τυνδαρίδη ταχύπωλε δορυσσόε χαλκεοϑωρηξ. 

1 

ἸΟΎΤΖ, χε χτη} 

Τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέτην Διὸς υἱώ 
δοιὰς “ευκίπποιο κόρας" δισσὼ δ᾽ ἄρα τώγε 
ἐσσυμένως ἐδέωκον ἀδελφεὼ υἷ᾽ Αφαρῆος, 
γαμβρὼ μελλογάμω, Δυγκεὺς καὶ ὃ καρτερὸς Ἴδας. (0 
ἀλλ᾽ ὅτε τύμβον ἵ ὑκανον ἀποφϑιμένου “Αφαρῆος, 
ἐκ δίφρων ὁ ἄρα βάντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ( ὄρουσαν, 
ἔγχεσι καὶ κοίλοισι βαρυνόμενοι σακέεσσι. 
Αυγκεὺς δ᾽ αὖ μετέειπεν ὑπὲκ κόρυϑος μέγ᾽ ἀύσας" 

Δαιμόνιοι, τί μάχης ἱμείρετε: πῶς δ᾽ ἐπὶ νύμφαις τι5 
ἀλλοτρίαις χαλεποί. ψυμναὶ δ᾽ ἐν χερσὶ μάχαιραι: 
ἡμῖν τοι Λεύκιππος ἑὰς ἕδ νῶδὲ ϑύγατρας 
τᾶσδε πολὺ προτέροις, ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὅρκῳ" 
ὑμεῖς δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισι λέχεσσι 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἄλλοισι κτεάτεσσιν 
ἄνδρα παφετρέψασϑε, γάμον δ᾽ ἐχλέπτετε δώροις. 
ῇ μὴν πολλάκις ὕμμιν ἐνώπιον ἀμφοτέροισιν 
αὐτὸς ἐγὼ τάδ᾽ ξειπα καὶ οὐ πολύμυϑος ἐών περ᾽ 
οὐχ οὕτω φίλοι ἄνδρες ἀριστήεσσιν ξοικε 
μνηστεύειν ἀλόχους, αἷς νυμφίοι ἤδη ἑτοῖμοι. 
πολλή τοι Σπάρτη - πολλὴ δ᾽ ἱππήλατος Ἦλις, 
᾿Φρκαδίη τ᾽ εὔμηλος ““χαιῶν τε πτολέεϑρα, 
Μεσσήνη τὲ καὶ “Ἴφγος ἅπασά τε ξαθοφίο ἀκτή" 
ἔνϑα κόραι τοκέεσσιν ὕπο σφετέροισι τρέφονται 
μυρίαι οὔτε φυῆς ἐπιδευέες οὔτε νόοιο; 
τάων εὐμαρὲς ὕμμιν ὀπυίειν ἅς κ᾽ ἐθέλητε" 
ὡς ἀγαϑοῖς πολέες βούλοιντό κε πενϑεροὶ εἶναι" 
ὑμεῖς δ᾽ ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι. 
καὶ πατέρες καὶ ἄνωϑεν ἅπαν πατρώιον αἷμα. 
ἀλλὰ φίλοι τοῦτον μὲν ἐάσατε πρὸς τέλος ἐλϑεῖν ιθὅ 
ἄμμι γάμον᾽ σφῶν δ᾽ ἄλλον ἐπιφραξώμεϑα πάντες."“ 
ἴσκον τοιάδε πολλά. τὰ δ᾽ εἰς ὑγρὸν ὥχετο κῦμα 
πνοιὴ ἔχουσ᾽ ἀνέμοιο. χάρις δ᾽ οὐχ ἕσπετο μύϑοις. 
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σφὼ γὰρ ἀκηλήτω καὶ ἀπηνέες. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

πείϑεσϑ᾽ ἄμφω δ᾽ ἄμμιν ἀνεψιὼ ἐκ πατρὸς ἐστόν. 

εἰ δ᾽ ὑμῖν κραδίη πόλεμον ποϑεῖ, αἵματι δὲ χρή 

νεῖκος ἀναφρήξ αντας ὁμοίέιον ἔγχεα λοῦσαι. 

Ἴδας μὲν καὶ ὅμαιμος ἕός - κρατερὸς Πολυδεύκης. 

χεῖρας ἐρωήσουσιν ἀπεχϑομένης ὑσμένης: 

ἐγὼ Καστωρτε. διακρινώμεϑ'᾽ ἄρηι νῶι δ᾽. 

ὁπλοτέρω γεγαῶτε. γονεῦσι δὲ μὴ πολὺ πένϑος 

ἡμετέροισι λίπωμεν. ἅλις νέκυς ἐξ ἑνὸς οἴκου 

εἷς" ἀτὰρ ὥλλοι πάντας ἐὐφρανέουσιν ἑταίρου ς 

νυμφίοι ἀντὶ νεκρῶν. ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας 

τἄσδ᾽᾽ ὀλίγῳ τοι ἔοικε κακῷ μέγα νεῖκος ἀναιρεῖν. 

Εἶπε. τὰ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλε ϑεὸς μεταμώνια ϑή- 

δειν. 

τὼ μὲν γὰρ ποτὶ γαῖαν ἀπ᾽ ὥμων τεύχε᾽ ἔϑεντο. 

ὧ γενεῇ προφέρεσκον᾽ ὃ δ᾽ ἐς μέσον ἤλυϑε Δυγκεύς, 

σείων καρτερὸν ἔγχος ὑπ᾽ ἀσπίδος ( ἄντυγα πρώτην᾽ 

ὡς δ᾽ αὔτως ἄκρας ἐτινάξατο δούρατος ἀκμᾶς 

Κάστωρ᾽ ἀμφοτέροις δὲ λόφων ἐπένευον ἔϑειραι. 

ἔγχεσι μὲν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πόνον εἶχον 

ἀλλήλων, εἴ πού τι χροὸς γυμνωϑὲν ἴδοιεν. 

ἀλλ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄκρα πάρος τινὰ δηλήσασϑαι 

δοῦρ᾽ ἐάγη. σακέεσσιν ἕνι δεινοῖσι παγέντα. 

τὼ δ᾽ ἄορ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσαμένω φόνον αὖτις 

τεῦχον ἐπ᾽ ἀλλήλοισι" μάχης δ᾽ οὐ γένετ᾽ ἐρωή. 

πολλὰ μὲν ἐς σάκος εὐρὺ καὶ ἱππόκομον τρυφάλειαν 

Κάστωρ. πολλὰ δ᾽ ἔνυξεν ἀκριβὴς ὄμμασι Δυγκεύς 

τοῖο σάκος; φοίνικα δ᾽ ὅσον λόφον ἵκετ᾽ ἀκωχή. 

τοῦ μὲν πυρὴν ἐκόλουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα 

φάσγανον ὀξὺ φέροντος ὑπεξαναβὰς ποδὶ Κάστωρ 

σκαιῷ᾽ ὃ δὲ πληγεὶς ξίφος ἔχβαλεν. αἶψα δὲ φεύγειν 

ὡρμήϑη ποτὶ σῆμα πατρός. τόϑι καρτερὸς Ἴδας 

100 

ΤΥ. χα. ΟΠ) 

, »" 4 3 ’ 2 - 

κεκλιμένος ϑηεῖτο μάχην ἐμφύλιον ἀνδρῶν. 
2 Ν “ω Χ , ᾽ Ν ’ 

ἄλλα μεταΐξας πλατυ φασγανον ὡὧσε διαπρὸ 
Ἂ ; ᾽ 9 - “"᾿ - 3 " 

Τυνδαρίδης λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ" ἔγκατα δ᾽ εἴσω 
ἃ "» τι 3 ’ ἣὰ ἤ 

χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν" 0 δ΄ ἐς στόμα κεῖτο νενευκὼς 
ἤ Ἁ ν ᾿»ὕ Ἁ " 

Δυγκεὺς. καὃ δ΄ ἀρὰ οὗ βλεφαρὼν βαρυς ἔδραμεν 
συπνος. 

3 Ἁ ᾽ ἢ ν. » . ᾽ 7 δ , 5 ς΄ , 

οὐ μὰν οὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ᾽ ἑστίῃ εἰδὲ πατρῴῃ 

παίδων “αοκόωσσα φίλον γάμον ἐκτελέσαντα. 
5 Ν δ᾽ ΄ 9 , 
ἡ γὰρ ὁγεὲ στήλην ““Τφαρηίου ἐξανέχουσαν 

΄ 2 ᾿ 3 Ἂ 

τύμβου ἀναρρήξας ταχέως Μεσσήνιος Ἴδας 
μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα᾽ 
2 Ἁ Ἁ ᾿Ὶ Γ -" "ἢ δ: “ , 

ἀλλὰ Ζευς ἐπάμυνε. χερῶν δὲ οἵ ἔκβαλε τυχτὴν 
Γ ᾿] Ἁ » 

μάρμαρον, αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ. 
δ , ’ 4 3 3 -» 

ουτῶς Τυνδαρίδαις πολεμιξεμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ 
2 - , “ 

αὐτοῖς τε κρατέουσι καὶ ἐκ κρατέξοντος ἔφυσαν. 
Χαίρετε ήδας τέ ὶ ἡμετέ λέος ὕ αίρετε Ἴηδὰας τέκνα. καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις 

3 Ἁ ΒΝ ’ ’ὔ Ν᾿ ’ 9 ’ 

ἐσθλὸν ἀεὶ πέμποιτε. φέλοι δὲ τε πᾶντες ἀοιδοί 
᾿ ς ο» ς 

Τυνδαρίδαις Ἑλένῃ τε καὶ ἄλλοις ηρώεσσιν. 
Ἴλιον οἱ διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ. 

ς -- -» 9 ’ Ἂ ’ 

υμῖν κῦδος ἄνακτες ἐμήσατο Χῖος ἀοιδός, 
ς , , , -» 3 - 
ὑμνήσας Πριάμοιο πολιν καὶ νηας “4χαιῶν 
9 ΄ , - » Φ εἶ ὃν . 

Ἰλιάδας τε μαχας “χιληα τὲ πύργον ἀυτῆς 

ὑμῖν αὖ καὶ ἐγὼ λιγεῶν γελγμανα Μουσέων. 

οἷ᾽ αὐταὶ παρέχουσι καὶ ὡς ἐμὸς οἶκος ὑπάρχει, 

τοῖα φέρω. γεράῶν δὲ ϑεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί. 

ΒΠΌΟΟΙ,. ΟΕ. 
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[4}}1. ΧΧΙ. (ΧΥΥἹΪ.) 

Ἴηναι ῃ Βάκχαι ι 

Ἰνὼ κἀὐτονόα χὰ, μαλ οπάραυοβ ᾿Δγαύα 

τρεῖς ϑιάσως ἐς ὄρος τρεῖς ἄγαγον αὐταὶ ἐοῖσαι. 
χαὶ μὲν ἀμερξάμεναι λασίας δρυὸς ἄγρια φύλλα 
κισσόν τε ξώοντα καὶ ἀσφόδελον τὸν ὑπὲρ γᾶς 
ἐν καϑαρῷ λειμῶνι κάμον δυοκαίδεκα βωμούς. 

τὼς τρεῖς τᾷ Σεμέλα, τὼς ἐννέα τῷ Ζ]ονύσῳ. 
ἱερὰ δ᾽ ἐκ κίστας πεποναμένα χερσὶν ἑλοῖσαι 
εὐφάμως κατέϑεντο νεοδρέπτων ἐπὶ βωμῶν. 
ὡς ἐδίδασχ᾽, ὡς αὐτὸς ἐθυμάρει “!ιόνυσος. 

Πενϑεὺς δ᾽ ἀλιβάτου πέτρας ἄπο πάντ᾽ ἐθεώρει, 
σχῖνον ὃς ἀρχαίαν καταδὺς , ἐπιχώριον ἔρνος. 

Αὐτονόύα πράτα νιν ἀνέκραγε δεινὸν ἰδοῖσα, 

σὺν δ᾽ ἐτάραξε ποσὶν μανιώδεος ὕργια Βάκχου. 
ἐξαπίνας ἐπιοῖσα. τὰ δ᾽ οὐχ ὁρέοντι βέβηλοι. 
᾿ , 3 ΜΝ , ὅν ἀἰἰς ἡ Ἁ τ 

μαίνετο μὲν ϑ' αὐτα, μαίνοντο δ᾽ ἀρ εὖὐϑυ καὶ ἀλλαι. 

Πενϑεὺς μὲν φεῦγεν πεφοβημένος., αἵ δ᾽ ἐδέωκον. 
πέπλως ἐκ ξωστῆρος ἐς ἰγνύαν ἐρύσαισαι. 
Πενϑεὺς μὲν τόδ᾽ ἔειπε" .«τίνος κέχρησϑε γυναῖκες ;"" 

Αὐτονόα...τόδ᾽ ““ ἔειπε ..τάχα γνώσῃ πρὶν ἀκοῦσαι." 
χὰ; μὲν τὰν κεφαλὰν μυκήσατο παιδὸς ἑλοῖσα. 
ὃσσόν περ τοκάδος τελέϑει μύκημα λεαένας" 

Ἰνὼ δ᾽ ἐξέρρηξε σὺν ὠμοπλάτα μέγαν ὦμον ; 
λὰξ ἐπὶ γαστέρα βᾶσα. καὶ Αὐτονόας ῥδυϑμὸς οὗτός" 

αἵ δ᾽ ἄλλαι τὰ περισσὰ κρεανομέοντο γυναῖκες. 

ἐς Θήβας δ᾽ ἀφίκοντο πεφυρμέναι αἵματι πᾶσαι. 
ἐξ ὄρεος πένϑημα καὶ οὐ Πενϑῆα φέρουσαι. 
οὐκ ἀλέγω" μηδ᾽ ἄλλος ἀπεχϑομένω Ζιονύσῳ 
φροντέζοι, μηδ᾽ εἰ χαλεπώτερα τῶνδε μογήσαι. 

ΠΥ̓Π., ΧΥΠ. αν) 

“ Ὁ ὦ , Ἃ ᾿ ἢ 3 , . εἴη ὃ ἐχγενέτης ἡ καὶ λέκτρω ἐπιβαίνοι 
δέ ἢ 9 3 , ν 2 Ἷ Χ, αὑτὸς δ᾽ εὐαγέοιμι καὶ εὐαγέεσσιν ἄδοιμι. 

΄ Ἃ ᾿ Ἁ τ ἔκ Ζιὸς αἰγιόχω τιμὰν ἔχει αἰετὸς οὗτος. 
3 , ᾿ Γω Ν ν "ὕ εὐσεβέων παίδεσσι τὰ λῶϊα; δυσσεβέων δ᾽ οὔ. 

χαίρου, μὲν Διόνυσος. ὃν ἐν ΖΙρακάνῳ νιφόεντι 
Ζεὺς ὕπατος μεγάλαν ἐπιγουνίδα κάτϑετο λύσας" 
χαέροι δ᾽ εὐειδὴς Σεμέλα καὶ ἀδελφεαὶ αὐτᾶῶς 

"Ὁ - 
ς " Καδμεῖαι ποιναῖς μεμελημέναι ἡροωῖναι, 

εν 4 " 2 3 ,ὕ ΄ αἵ τοδὲ ἔργον ἔρεξαν ὀρίναντος Ζιιονύσου 
3 ; Ἁ "ν , ἤ οὔκ ἐπιμωματόν. μηδεὶς τὰ ϑεῶν ὀνόσαιτο. 

[4}}}. ΧΥΧΠ. (ΧΧΥΙΠ.) 

Ἢ ἃ αὶ αὶ ς- ῃ. 

Γλαύκας ὦ φιλέριϑ' ἀλακάτα ; δῶρον ᾿ϑανάας 
γύναιξιν. νόος οἰκωφελέας αἷσιν ἐπάβολος, 
ϑάρσεισ᾽ ἄμωμιν ὑμάρτη πόλιν ἐς Νείλεω ἀγλάαν. 
ὄππυι Κύπριδος ἷ ἰρον καλάμῳ χλῶρον ὑπασσάλῳ. 
τυῖδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεϑα πὰρ Δέος. 
ύππως ἕέννον ἔμον τέφψομ᾽ ἴδων κἀντιφίλησ᾽ ἐῶ, 
δμμέαν, Χαρίτων ἰ ἱμεροφώνων ἴερον φύτον. 
καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμό ὁχ ϑὼ γεγενημέναν 
δῶρον Νικιάας δίς ἀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν, 
σὺν τᾷ πόλλα μὲν ἔργ᾽ ἐκτελέσεις ἀνδρεΐοις πέπλοις, τὸ 
πόλλα δ᾽ οἷα γύναικες φορέοισ᾽ ὑδάτινα βράκη. 
δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐ ἐν βοτάνᾳ πόκοις 
πέξαιντ᾽ αὐτοένει. Θευγένιδος γ᾽ ἔννεχκ᾽ ἐὐσφύρω᾽ 
οὕτως ἀνυσίεργος, φυλέξι δ᾽ ὅσσα σαόφρονες. 
οὐ γὰρ εἰς ἀκέδρας οὐδ᾽ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν 

6 
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ὑπασσαί δὲ δόμοις τ ὠῤῥνην ἔσσαν ἀπὺ χϑόνος. 

καὶ γάρ τοι πάτρις, ἃν ὥὧξ ᾿Εφύρας κτίσσε ποτ᾽ ᾽49- 

χίας 

νάσω Τρινακρίας μύελον ἄνδρων δοχίμων πόλιν. 

νῦν μὰν οἶκον ἔχοισ᾽ ἄνερος: ὃς πόλλ᾽ ἐδάη σόφα 

ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λύγραις ἀπαλαλκέμεν, ᾿ 

οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν πεδ᾽ Ἰαόνων. 

ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη. 

καί οἱ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω. 

χκῆνο γάρ τις ἐρεῖ τῶπος ἴδων σ᾽ ἡ μεγάλα χάρις 

δώρῳ σὺν ὀλίγῳ" πάντα δὲ τέίματα τὰ πὰρ φίλων. 

[ἀν}}. ΧΧΠΗ,. (ΧΧΙΧ. 

ΤΙ ἯΙ Τὶ ΨΚ Ψ. 

ὲ ΄ ἀν μιν : 
Οἶνος ὦ φίλε παῖ λέγεται καὶ ἀλαϑεα 

κἄμμε χρὴ μεϑύοντας ἀλαϑέας ὄρμοναι. 

κἠγὼ μὲν τὰ φρενῶν ἐρέω κέατ᾽ ἐν μυχῷ. 

οὐχ ὅλας φιλέειν μἷ ἐθέλεισϑ᾽ ἀπὸ καρδίας. 

γινώσκω" τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ξοΐας ἔχω 

ξὰ τὰν σὰν ἰδέαν. τὸ δὲ λοιπὸν ἀπώλετο. 

χῶταν, μὲν σὺ ϑέλης ν μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω 

ἁμέραν ὅκα δ᾽ οὐκ ἐθέλεις τύ. μάλ᾽ ἐν σκότῳ. 

πῶς ταῦϑ'᾽ ἄρμενα, τὸν φιλέοντ᾽ ἀνίαις δίδων ; 

ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίϑοιο νέος προγενεστέρῳ: 

τῶ κε λώιον αὐτὸς ἔχων ἔμ᾽ ἐπαινέσαις. 

ποίησαι καλιὰν μίαν εἰν ἕνὶ δενδρίῳ, 

ὄππῃ μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὕρπετον. 

νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον, 

ΙὈΥΠῚ,. ΧΧΠΙ. (ΧΧΙ͂Χ.) 

7, " 3 

ἄλλον δ᾽ αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ᾽ ἕτερον μάλα. 
’ Ἁ 

καὶ μέν σευ τὸ καλὸν τις ἰδὼν ῥέϑος αἰνέσαι, 
- 3 3 Ἁ , Ἢ ’ " κ ΄ τῷ δ᾽ εὐϑυς πλέον ἡ τριέτης ἐγένευ φίλος, 

τὸν πρᾶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθϑήκαο. 
ἀνδρῶν τῶν ὑπὲρ ἀνορέαν δοκέεις πνέειν. 

, Ξε , ν᾿ » 2 Ἄ. φέλη δ᾽, ἃς κε ξόης, τὸν ὕμοιον ἔχειν ἀεί. 
εξ , 3 

αἰ γὰρ ὧδε πόης, ἀγαϑὸς μὲν ἀκούσεαι 
, 9 » " ς 7] ἷ »» Ψ -» ͵ 

ἐξ ἀστῶν" ὁ δέ τοί κ᾿ Ἔρος οὐ χαλεπῶς ἔχοι. 
τι -ν “ “ 

ὃς ἀνδρῶν φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται, 
κήμὲε μαλϑακὸν ἐξ ἐπόησε σιδαρέω. 
ἀλλὰ πὲρ ἀπάλω στύματός δὲ πεδέρχομαι 

ὀμνάσϑην, ὅτι πέρρυσιν ἦσϑα νεώτερος, 

χῶτι γηραλέοι πέλομες πρὶν ἀποπτύσαι 
, , »ν 

καὶ δυσσοί. νεότατα δ᾽ ἔχειν παλινάγρετον 
οὐκ ἔστι᾽ πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει, 
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν. 
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλειν ποτιμώτερον, 

,ὕ ᾽ ’ -" 9 ͵ ’ 

καί μοι τὠραμένῳ συνερᾶν ἀδόλως σέϑεν. 
ὦ 6 ᾿ ΝᾺ ΩΣ 

ὅπως. ἁνίκα τὰν γένυν ἀνδροεΐαν ἔχεις. 

ἀλλάλοισι πελώμεϑ᾽ ᾿Αχιλλέϊοι φέλοι. 
» κι 

αἰ δὲ ταῦτα φέρειν ἀνέμοισιν ἐπιτρόπεις. 
ἢ τῷ ἷὕ , ἡ -»"Σ ἐν ϑυμῷ δὲ λέγεις ..τί μὲ δαιμόνι᾽ ἐννοχλεῖς“ 

-" Ἁ 9 Ἁ Ἁ νὼ ς, ’ 

νυν μὲν κηπὶ τὰ χρυσεὰ μαλ ἕνεκεν σεϑεν 
᾿ Ἁ ’ ῇ ’ ’ 

βαίην καὶ φύλακον νεκυῶν πέδα Κέρβερον, 
, 3 ᾽ Ἁ - ».᾿ 3 ῳ» ’ 

τοκα δ᾽ υὑδὲ καλεῦντος ἐπ᾿ αὐυλεΐαις ϑύυραις 
,΄;͵ -» ’ 

προμόλοιμέ κε παυσάμενος χαλεπῶ πόϑω. 
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κ᾿, 7.) 
ἡ ; ᾿] ,ὕ 

Τὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα καὶ ἃ κατάπυκνος ἐκείνα 
ΓΞΞΕ ΄ 

ἕρπυλλος κεῖται ταῖς Ελικωνιασι, 

ὶ δὲ Υ ὺν Πύϑιε Παιᾶν ταὶ δὲ μελαμφυλλοι δάφναι τὶν Πυϑιε ι 
- 3 δω Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊδε. 

. ΄ Ω ἐ - 

βωμὸν δ᾽ αἱμαξεῖ κεραὸς τράγος οὗτος ὁ μᾶλος. 
, “ 2 ΄ 

τερμίνϑου τρῶγῶν ἔσχατον ἀκρεμονα. 

Π. (11. 
Ἦλϑε καὶ ἐς Μίλητον ὃ τοῦ Παιήονος υἱός. 

ἰητῆρι νόσων ἀνδρὶ συνοισόμενος 
Νικίᾳ, ὅς μιν ἐπ᾽ ἦμαρ ἀεὶ ϑυέεσσιν ἵκνεῦται, 

καὶ τόδ᾽ ἀπ᾽ εὐώδους γλύψατ᾽ ἄγαλμα κέδρου, 
Ἠετίωνι χάριν γλαφυρᾶς χερὸς ἄκρον ὑποστάς 

μισϑύν᾽" ὃ δ᾽ εἰς ἔργον πᾶσαν ἀφῆκε τέχνην. 

ΠΙ. (Χ. 
Ὑμῖν τοῦτο ϑεαὶ κεχαρισμένον ἐννέα πάσαις 

τὠγαλμα Ξενοκλῆς ϑῆκε τὸ μαρμάρινον, 
μουσικός" οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ. σοφίῃ δ᾽ ἐπὶ τῇδε 

αἷνον ἔχων Μουσέων οὐκ ἐπιλανϑάνεται. 

ΕΥ, (Σ1} 
, ς ’ ἰν ᾿ , "Ἂν ΄ 

“ημομξελης ὁ χορηγός. ὁ τὸν τρίποδ᾽ ὦ “]ιονυδε 

πὰρ σὲ τὸν ἥδιστον ϑεῶν μακάρων ἀναϑ είς, 
μέτριος ἦν ἐν πᾶσι, χορῶ δ᾽ ἐκτήσατο νίκην 

ἀνδρῶν, καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ προσῆκον ὁρῶν. 

ΤΗΕΚΟΟΘΒΙΤῚΙ ΕΡΙΘΗ. 1----Π. 

Ὑ {Σ1ΠῚ 

Ἡ Κύπρις οὐ πάνδημος. ἵλάσκεο τὴν ϑεὸν εἰπών 
οὐρανίην, ἁγνῆς ἄνϑεμα Χρυσογόνας 

οἴκῳ ἕν “Ἀμφικλέους » ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον εἶχε 
ρων. ἀεὶ δέ σφιν λώιον εἰς ἔτος ἣν 

ἐκ σέϑεν ἀρχομένοις ὦ πότνια" κηδόμενοι γάρ 
ἀϑανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί. 

γε (ΣΧ 

Τὸν τοῦ Ζανὸς ὅδ᾽ ὕμιν υἱὸν ὠὥνήρ 
τὸν λεοντομάχαν. τὸν ὀξύχειρα, 
πρᾶτος τῶν ἔτ᾽ ἄνωϑε μουσοποιῶν 
Πείσανδρος συνέγραψεν. οὐκ Καμίρου, 
χώσσους ἐξεπόνασεν εἶπ᾽ ἀέϑλους. 
τοῦτον δ᾽ αὐτὸν ὃ δᾶμος. ὡς σάφ᾽ εἰδῆς. 
ἔστασ᾽ ἐνθάδε χάλκεον ποήσας 
πολλοῖς μησὶν ὕπισϑε κἠνιαυτοῖρ. 

ΝΗ, Υ1) 

Θᾶσαι τὸν ἀνδριάντα τοῦτον ὦ ἕένε 
σπουδὰ. καὶ λέγ᾽ ἐπὴν ἐς οἶκον ἔνϑης" 

»»Ανακρέοντος εἰκόν᾽ εἶδον ἐν Τέῳ 
τῶν πρόσϑ᾽ εἴ τι περισσὸν ὠδοποιοῦ.". 

ἰ - [χὴ προσϑεὶς δὲ χῶτι τοῖς νέοισιν ἄδετο, 
9 ΡΞ 9 ἰχς , . ἐρεῖς ἀτρεκέως ὅλον τὸν ἄνδρα. 

ὙΠ, πῶ" 

τε φωνὰ ΖΦώριος χώνὴρ ὃ τὰν κωμῳδίαν 
εὑρὼν ᾿Επίχαρμος. 

ὦ Βάκχε χάλκεόν νιν ἀντ᾽ ἀλαϑινοῦ 
Α Φ..9 9 ’ὔ 

τιν ὧδ᾽ ἀνέϑηκαν. 
τοὶ Συρακόσσαις ἐνέδουνται πελωριστᾷ πόλει, 

ὧν ἀνδρὶ πολίτᾳ 

"Ως. "ἐς 

“ταν ζοο τ΄ἀνντίνο καπνῷ σα, 
σφ ρόυ «ναδα ὅν ἐφ ὦ σα. - 
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σωρὸν παρεῖχες δημάτων μεμναμένοι 

τελεῖν ἐπίχειρα. 

πολλὰ γὰρ πὸτ τὰν ξόαν τοῖς πᾶσιν εἰπε χρησιμα. 

μεγάλα χάρις αὐτῶν. 

ΙΧ. (ΧΙ) 
Ὁ μουσοποιὸς ἐνθάδ᾽ Ἱππῶναξ κεῖται. 

χκεὶ μὲν πονηρός, μὴ προσέρχευ τῷ τύμβῳ" 

εἰ δ΄ ἐσσὶ κρήγυός τε καὶ παρὰ χρηστῶν. 

ϑαρσέων καϑίξευ, κὴν ϑέλῃς ἀπόβριξον. 

Παρὰ οὐ ραν. 

"43 (11. 

ΖΔάφνις ὁ λευκόχρως, ὁ καλᾷ σύριγγι μελίσδων 

βουκολικοὺς ὕμνους, ἄνϑετο Πανὶ τάδε, 

τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωβόλον, ὀξὺν ἄκοντα. 

νεβρίδα, τὰν πήραν, ἃ ποκ᾽ ἐμαλοφύρει. 

ΧΙ, {11} 

Εὔδεις φυλλοστρῶτι πέδῳ Ζάφνι σῶμα κεκμακὸς 
ἢ , " ΝΜ ὦ -- 2. ΝΑ 

ἀμπαύων᾽" στάλικες δ᾽ ἀρτιπαγεῖς ἀν θρη. 
3 ν , ᾿ νι Ν ἰ ΄ 

ἀγρεύει δέ τυ Παν καὶ ὁ τὸν κροκοενταὰ ΠΙ|ρίηπος 
᾿ ᾽ »- ’ 

κισσὸν ἐφ᾽ ἱμερτῷ κρατὶ καϑαπτόμενος. 
»»»Ἤ}) " ,ὕ ς , 9 Ἁ Ἁ - 

ἄντρου ἔσω στείχοντες ὁμορροϑοι. ἀλλὰ τυ φευγε; 
- “ -" 3 ’ 

φεῦγε μεϑεὶς ὕπνου κῶμα καὶ ἀγρεμόνας. 

ΧΙ]. (1. 
᾿ .» ᾿ , ὕ ᾿ . 

Α δείλαιε τὺ Θύρσι,. τί τὸ πλέον, εἰ καταταξεῖς 
ν Κ Ν 5 2 

δάκρυσι διγλήνους ὦπας ὀδυρόμενος: 
ΡΝ ιν ,᾽ ἃ Ἁ ’ὔ “ , ᾽ δ’ Υ ᾿ 

οἴχεται ἃ χίμαρος, τὸ καλὸν τέκος. οἴχετ᾽ ἐς Αιδαν 
ι ι - ὦ Ϊ, ᾿ 

τραχὺς γὰρ χαλαῖς ἀμφεπίαξε λύκος. 
οι ἤ “- ,ὕ ς ’, 

αἷ δὲ κύνες κλαγγεῦντι᾽ τί τὸ πλέον. ανίκα τηνὰς 
»ἢ ς, ’ 

ὕστιον οὐδὲ τέφρα λείπεται οἰχομένας 

ΕΡΙΘΗ. ΙΧ---ΧΥΊΠ]. 

Ἄ1Π| {Υ. 
ἡῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν διδύμοις αὐλοῖσιν ἀεῖσαι 

ἁδύ τί μοι; κήγὼ πακτίδ᾽ ἀειράμενος 
ἀρξεῦμαί τι κρέκειν. ὁ δὲ βουκόλος ὁ ἄμμιγα ϑελξεῖ 

“άφνις. κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος. 
ἐγγὺς δὲ στάντες λασίας δρυὸς ἄ ἄντρου ὄπισϑεν 

Πᾶνα τὸν αἰγιβάταν ὁ ὀρφανίσωμες ὕπνου. 

ΧΙ ΠΥ ΠῚ 
Ἄλλος 0 Χῖος᾽ ἐγὼ δὲ Θεόκριτος, ὃς τάδ᾽ ἔγραψα, 

εἷς ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰμὶ Συρακοσίων. 
υἷος Πραξαγόραο περικλευτῆς τε Φιλίνης" 

Μοῦσαν δ᾽ ὀϑνείην οὔτιν᾽ ἐφελκυσάμην. 
Ἔ Ὡν. 

᾿“στοῖς καὶ ξείνοισιν ἴσον νέμει ἥδε τράπεξα᾽" 
ϑεὶς ἀνελοῦ ψήφου πρὸς λόγον ἐρχομένης. 

ἄλλός τιρ πρόφασιν λεγέτω᾽ τὰ δ᾽ ὀϑνεῖα Καῖχος 
χρήματα καὶ νυκτὸς βουλομένοις ἀριϑμεῖ. 

ἌΥΙ, 

ρχαῖ᾽ ἐν τοῦ ̓ Απόλλωνος τἀνϑήματα ταῦτα 
ὑπῆρχεν᾽ ὴ βάσις δὲ τοῖς μὲν εἴκοσι, 
τοῖς δ᾽ ἑπτά, τοῖς δὲ πέντε. τοῖς δὲ δώδεκα. 

τοῖς δὲ διηκοσίοισι νεωτέρη ἧδ᾽ ἐνιαυτοῖς " 
τοσσόσδε γάρ μιν ἐξέβη ἱετρούμενος 

Ἂκ - Ἂ κε 

ἌΨΕΙ {{Υ} 

Τήναν τὰν λαύραν τῷ ϑ᾽ αἵ δρύες αἰπόλε κάμψας 
σύκινον εὑρήσεις ἀρτιγλυφὲς ξόανον. 

τρισκελὲς αὐτόφλοιον ἀ αἀνούατον., ἀλλὰ φάλητι 
παιδογόνῳ δυνατὸν Ἰδωνδι: ἔργα τελεῖν. 

πο Σ, 

- 

“τα οὐ σὐσονυνοαναικῳ 

"τ 

.ονὐ...»Ὁὕ..-. --.τον 

πος στοῦ οὐὐνδι σον, (οἷ, 

«Ὁ, ἀκα» φΆνν 

ῳ τῶν» .ος..»........»ὕὄ 

-- τον. 

«0 του 
-- - 

κ᾿ Στ᾿ ππέοξο» αἷς δες ποτε τ :ἘΞπϑροσ στοςπεν» αἱ 

» - - οπ τὰν α 
Ὄνττ -οὐπρνν ο μον τ 
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5 , ᾿ ,., . 
σακὸς δ᾽ εὐίερος περιδέδρομεν, ἀέναον δέ ᾿ ΔΧΥ, (ΣΤῚ 

δ ὦ 3 Ἁ ΄ 7 ΄ 

ῥεῖϑρον ἀπὸ σπιλαδὼῶν παντοῦδὲε τηλεϑαξει Εὐσϑένεος τὸ νῆμα" δέ ἐχς ὅθ ἀξ ϑορηηι Ξε: δ . ἤμ φυσιγνώμων ὁ σοφιστής, 
αφναις καὶ μυρτοισι και ευῶθὲει κυπαρι σῷ. ευνὸς ἀπ᾽ ὀφθαλμοῦ καὶ τὸ νόημα μαϑεῖν. 

Ἵ ; ’ Γ δ 

ἔνϑα πέριξ κέχυται βοτρυόπαις ἕλικι εὖ μὲν ἔϑαψαν ὝΚΡΟΝ ἐπὶ ξείνης ξένον ὄντα » Ἢ Ἢ ΄ 9 ω 9 ἄμπελος. εἰαρινοὶ δὲ λιγυφϑογγοισιν ἀοιδαῖς ,χὠὐμνοϑέτης ἐ ἐν τοῖς δαιμονίως φίλος - 
’ “ -»" ΄ 

κοσσυφοι ἀχεῦσιν ποικιλοτραυλα μέλη. ᾿ δ πάντων, ὧν ἐπέοικεν ἔχειν τεϑνεῶϑ', ὃ σοφιστής 
ἃ 5 - ’ ,ὕ 9 -» 

. 

ξουϑαὶ δ΄ ἀδονίδες μινυρίσμασιν ἀνταχεῦσι καίπερ ἄκικυ 
,η ’ ᾿ ν , , χ 5 ἐὼν εἶχ᾽ ἄρα κηδεμόνας. 

μέλπουσαι στόμασιν τὰν μελίγαρυν ὁπα. 
Γ) Ἁ οὐ Α -» ᾿,ὕ ῇ ΧΧΠ. ξξεο δὴ τηνεῖ καὶ τῷ χαρίεντι Πριήπῳ 

» 4. ἃ ἢ Ἁ ’ ΄ ; 

εὐχε ἀποστέρξαι τους Ζίαφνιδὸς μὲ ποϑους. 
, 421 4 ΄ ἢ 

κεύυϑὺς ἐπιρρέξειν χίμαρον καλόν. ἣν δ᾽ ἄρα νεύσῃ, 15 
» ῖ ΕῚ ’ ᾿ ’ ’ ὁ 

τοῦδε τυχῶν ἐϑέλω τρισσὰα ϑύη τελέσαι 

δέξω γὰρ δαμάλαν. λάσιον τρᾶαγον, ἄρνα τὸν ἴσχῶ 
» : ς 

σακίταν. ἀΐοι δ᾽ εὐμενέως ὃ ϑεός. 

Ἡ παῖς ᾧ ὥχετ᾽ ἄωρος ἐν ἑβδόμῳ ἡδ᾽ ἐνιαυτῷ 
δἰς ᾿Δἴδην πολλοῖς ἡλικέης προτέρη, 

δειλαίη, ποϑέουσα τὸν δἰκοσάμηνον ἀδελφόν, 
ι νήπιον ἀστόργου γευσάμενον ϑανάτου. 

αἰαὶ ἐλεινὰ παϑοῦσα Περιστέφη, ὡς ἐν ἑτοίμῳ 
ἀνϑρώποις δαίμων. ϑῆκε τὰ λυγρότατα. 

ΧΧΠΙ. (ΧΥ ΠῚ.) 
᾿ Ἁ . ο μικκὸς το ἔτευξε τὰ Θραΐσσα 

Μηήδειος τὸ μνᾶμ᾽ ἐπὶ τᾷ ὁδῷ κἠπέγραψε Κλείτας. 
Ἷ ἐξεῖ τὰν χάριν ἁδὺν ἀντὶ τήνων, 
ὧν τὸν κοῦρον ἔϑρεψ᾽" ἔτι μάν, ὅτι χρησίμα καλεῖται. 

Ἐπ, : ΧΙ͂Σ, (ΙΝ) ΧΧΙΥ͂. (ΧΙΧ.) 

ΧΥΙΠ. (ΧΡ. 
’ .ὖ - κ.} 6 φ ΄ 

Γνώσομαι.. εἴ τι νέμεις ἀγαϑοῖς πλέον. ἡ καὶ ὁ δειλός ἢ ἱψειβ 9 
ς ᾶ ς ᾿.Φ. ῳ 

ἐκ σέϑεν “ὡσαύτως ἶσον οδοιποὸρ᾽ ἔχει. 
᾿Ξ" ᾽ 

»χαιρέτω οὗτος ὃ τύμβος““ ἐρεῖς ..ἐπεὶ Εὐρυμέδοντος 
4 ΣΥΝ 

κεῖται τῆς ἱερῆς κοῦφος ὑπὲρ κεφαλῆς." 

τ ᾿ " 3 : ἔ Σ ὶ τό Νήπιον υἱὸν ἔλειπες, ἕν αλιέκες δὲ Καὶ αὐτὸς ᾿Ἡφχίλοχον καὶ στᾶϑι καὶ εἴσιδε τὸν πάλαι ποιητᾶν Εὐρυμεδον τύμβου τοῦδε ΦΑΚΟΥ ἑτυχεβ. ν τὸν τῶν ἰάμβων, οὗ τὸ μυρίον κλέος 
σοὶ μὲν ἔδρα ϑείοισι μὲτ ἀνδράσι" τὸν δὲ πολῖται διῆλθε κἠπὶ νύκτα καὶ πρὸς ἀῶ. 

τιμασευντι. πατρὸς μνῶώμενοι ὡς ἀγαϑου. ἦρά νιν αἵ Μοῦσαι καὶ ὁ Δάλιος ἠγάπευν ᾿“πόλλων, 
ὡς ἐμμελής “Ἰ ἐγένετο κἠπιδέξιος 

Ξεῖνε, Συρακόσιός τοι ἀνὴρ τόδ᾽ ἐφίεται Ὄρϑων᾽ ἐπρά τὸ ποιεῖν αφὺς λύραν τ᾽ ἀείδειν. 
χειμερέας μεϑύων μηδαμὰ νυκτὸς ἴοις. “ΑΥ. 

καὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτον ἔχον πόρον, ἀντὶ δὲ πολλᾶς Αὐδήσαις τὸ γράμμα, τί σᾶμά τε καὶ τίς ὑπ᾽ αὐτῷ. 
πατρίδος ὀϑνείαν κεῖμαι ἐφεσσάμενος. Γλαύκης εἰμὶ τάφος τῆς ὀνομαξομένης. 

ΧΧ. (Ν1Π.) 

ον ὦ 

ΞΞ --τᾷ ᾿ φε-. - «ον 

ἄραι τανς ἶσος, ἐς πὶ τ τε τ ς -- ἐπτ »᾿ : 

; τος τ’ φέξεξις κα πὰ ππσασο πὰ υσστστιιν Ξ : 

ἀραδάνι εν μόν ουδια τε δ. νονττερτὴν ὑπῆσα το τς πον πυνετε παπ σι τς προσ. 

οὐ πὐοὖΣ "κα ἜΝΝΝΣ ξ Ὕ - 
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ὌΣΥΙ ὩΣ. 

"άνϑρωπε, ξωῆς περιφείδεο, μηδὲ παρ᾽ ὥρην 

ναυτίλος ἴσϑι᾽ καὶ ὡς οὐ πολὺς ἀνδρὶ βίος. 

δείλαιε Κλεόνικε. σὺ δ᾽ εἰς λιπαρὴν Θάσον ἐλϑεῖν ΤΗΞΚΟΓΘΒΙΤῚ ΕΒΑΘΜΕΝΤΌΜΝ. 

ἠπείγευ κοίλης ἔμπορος ἐκ Συρίης: ᾿" ΤΠ 

ἔμπορος ὦ Κλεόνικε᾽ δύσιν δ᾽ ὑπὸ Πλειάδος αὑτὴν ὃ 
ν᾿ ἢ. δ , ’ » , 

ποντοπορῶν αὐτῇ Πλειάδὶ συγκατέδυς. Ἐκ τῆς Βερενίκης. 

Καἴ τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τε καὶ ὄλβον, 
ἐξ ἁλὸς ᾧ ζωή. τὰ δὲ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, 
σφάξων ἀκρόνυχος ταύτῃ ϑεῷ ἱερὸν ἰχϑῦν. 
ὃν λεῦκον καλέουσιν. ὃ γὰρ φιερώτατος ἄλλων, 
καί κε λίνα στήσαιτο καὶ ἐξερύσαιτο ϑαλάσσης 
ἔμπλεα. 

--.:«- ---ἡ-. 

τ ταν σ᾽» «τι 
τὐαεος παπας 

τσ τε, 

“--ς 

ΕΣ ἘΠ ΕΑΡ Ἐππρν, τῷ 

---.... 

᾿ 

" 

᾿ 

Ἧ 

[9 
ΕΝ 

εἰ 
γἱ 
᾿- 

Ι! 

ὑφ 

᾿ 

“" Ϊ ; 

Η 
ἀ 

ἜΘ ΡΟ ΘΝ 

ἰὐ.-«ΦῳϑΡρο.-,, .«.,......»’ ΟΝ .- -- 

--“-- 

“π΄ 

τ»: 



ΒΙΌΝΙΘ ΒΕΙΙΟΟ. 1. 

ὀξὺ δὲ κωκύοισα δι᾽ ἄγκεα μακρὰ φορεῖται, 
“Δσσύριον βοόωσα πόσιν καὶ πολλὰ καλεῦσα. 
ἀμφὶ δέ μεν μέλαν εἷμα παρ᾽ ὀμφαλὸν αἰωρεῖται; 25 
στήϑεα δ᾽ ἐκ χειρῶν φοινίσσεται, οἵ δ᾽ ὑπὸ μαξοί 

ΒΙΟΝΙΒ ΒΕΙΠΟΌΤΑΙ, ᾿ς Χχιόνεοι τὸ πάροιϑεν ᾿“δώνιδι πορφύρονται. 
πππε Θν "0: αἰαῖ τὰν Κυϑέρῃαν ἐπαιάξουσιν᾽ Ἔρωτες. 

τ τσ 9 -- : π-Ύὺα Ὡγ 5 Φ... 

“ῶν τὸν 

ἢ αν Ἄλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, σ υνώλεσεν ἱ ἱερὸν εἶδος. Ἐπιτάφιος ᾿Αϑῶνι “6. Κύπριδι μὲν καλὸν εἶδος, ὅτε ξώεσκεν “ἄδωνις" 80 
κάτϑανε δ᾽ ἃ μορφὰ σὺν ᾿ἀδώνιδι. τὰν Κύπριν 

αἰαὶ 

Μηκέτι πορφυρέοις ἐνὶ φάρεσι Κύπρι καϑευδε" μ Μὲ πιριδολμν οι σεῦσο δέν θην ν α πένϑεα τᾶς ᾿Δφροδίτας. 
αία κυανόστολε καὶ πλατάγησον ἔγρεο δειλ 7 ᾿ καὶ παγαὶ τὸν “ἄδωνιν ἐν ὥρεσι δακρύοντι" “ 

στήϑεα καὶ λέγε πᾶσιν ἀπώλετο καλὸς “Ἅδωνι:ις. 

3 ΄ "»ν ᾿ 

Αἴαξ᾽ ὦ τὸν “ἀδωνιν᾽ ἀπώλετο καλος Ἄδωνις, 
ἤ » 

ὥλετο καλὸς “ἅδωνις᾽ ἐπαιαζουσιν ἔρωτες. 

1 
τὸ ] 
Ἰ 

᾿ 
Ἱ 

1} 

Ϊ 
{ 

νυν τὰν 

πάντας ἀνὰ κνα ὡς ἀνὰ πᾶν νάπος οἱ 30 αἴαξ᾽ ὦ τὸν “ἀδωνιν᾽ ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. " ἄρτι ἦς 5 οἰκτρὰ ἀηδών 80 
: : ἘΝ αἰάξει νέον οἶτον ἀπώλετο καλὸς “Ἵδωνις. 81 

ᾷ Δὲ ᾽ , ᾿ ὁν ὀδόντι Κεῖται καλὸς ἄδωνις ἐν ὥρεδι μη : » Κύπριδος αἰνὸν ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ἄρ᾽ 
λευκὸν μηρὸν ὀδόντι τυπείς, καὶ Κύπριν ἀνυῇ ἀὐεε. - 

χ λεπτὸν ἀποψύχων᾽ τὸ δέ οἵ μέλαν εἴβεται αἷμα ὡς ἴδεν. ὡς ἐνόησεν ᾿δώνιδος ἄσχετον ἕλκος. 40 
χιονέας κατὰ σαρκός, ὑπ᾽ ὀφρύσι. δ᾽ ὄμματα ναρκῇ; ὡς ἴδε φοίνιον αἷμα μαραινομένῳ περὶ μηρῷ. 
καὶ τὸ ῥόδον φεύγει τῶ χείλεος᾽ ἀμφὶ δὲ τήνῳ πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο᾽ »μεῖνον “ἄδωνι, 

ις ἀνοίσει. ι' ϑνάσκει καὶ τὸ φίλημα. τὸ μήποτε Κύπρις : δύσποτμε μεῖνον “ἥδωνι . πανύστατον ὧς δε κιχείω, 
αἴαξ᾽ ὦ τὸν “Αδωνιν᾽ ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 9 ὥς σὲ περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μίξω. 

ἔγρεο τυτϑὸν “δωνι. τὸ δ᾽ αὖ πύματόν ἐξ φίλησον. 4ὅ 

. 
᾿ 

| 

Ξ Ἐ--Ξ πὐεϑει. τε, 5 πεσξα,ς, Ἐν αι "ἄγριον ἄγριον ἕλκος ἔχει κατὰ μηρὸν “Ἄδωνις" 

μεῖξον δ᾽ ἃ Κυϑέρῃα φέρει ποτικάρδιον ἕλκος. τοσσοῦτόν ΠΣ φίλησον. ὅσον ξώει τὸ φίλημα, 

κεῖνον μὲν περιπολλὰ φέλοι κύνες ὠφύονται ἄχρις ἀπὸ ψυχᾶς ἐς ἐ ἐμὸν στόμα κείς ἐμὸν ἧπαρ 

καὶ Νύμφαι κλαίουσιν Ὀρειάδες" ἃ δ᾽ ᾿ἀφροδέτα πνεῦμα τεὸν δεύσῃ, τὸ δέσευ γλυκὺ φίλτρον ἀμέλξω, 
ἐκ δὲ πίω τὸν ἔρωτα, φίλημα δὲ τοῦτο φυλάξω 
ὡς σ᾽ αὐτὸν τὸν “ἄδωνιν. ἐπεὶ σύ μὲ δύσμορε φεύγεις, δ 

-- -- “3 

-.-.- 

τι ποξξ. τ σοὺς 

λυσαμένα πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται 

πενϑαλέα νήπαστος ἀσάνδαλος, αἷ δὲ βάτοι νιν 

ἐρχομέναν κείρουσι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται᾽ 
ΓΈΡΟΝ δ᾽ ἐξ ὀδύνας ἐρυϑραίνεται" ἃ δὲ Κυϑήρη 

πο, ον. “““ορναὕὸνῶν΄..- -ο.5..᾿..,.... αἱ 

Κύπριδι μὲν τὸ φίλαμα καὶ οὐ ξώοντος ἀρέσκει. : ἩΡΡ ΝΣ Ι “ΠΝ 
τ εκ ἀὲν Ἰδο;. ὃ μὲν δνέσκοντ᾽ ἐφίλασεν. 4χὼ δ᾽ ἀντεβόασεν. ἀπώλετο καλὸς “Ἄδωνις. 

τ’ Ὡς ἘΣ ποις 

αι. 



ΒΙΟΝΙΒ 

φεύγεις μακρὸν “Ἄδωνι. καὶ ἔρχεαι εἰς ᾿Δἀχέροντα 

πὰρ στυγνὸν βασιλῆα καὶ ἄγριον" ἃ δὲ τάλαινα 

ξώω καὶ ϑεὸς ἐμμὶ καὶ οὐ δύναμαί σε διώκειν. 

λάμβανε Περσεφόνα τὸν ἐμὸν πύσιν. ἐσσὶ γὰρ αὐτά 

πολλὸν ἐμεῦ κρέσσων, τὸ δὲ πᾶν καλὸν ἐς σὲ καταρθρεῖ. 

ἐμμὶ δ᾽ ἐγὼ πανάποτμοβ: ἔχω δ᾽ ἀκόρεστον 
ἀνίαν. 

καὶ κλαίω τὸν “Ἄδωνιν. ὃ μοι ϑάνε., καὶ σεσόβημαι. 

ϑνάσκεις ὦ τριπόϑητε:; πόϑος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτη. 

χήρα δ᾽ ἁ Κυϑέρῃα , κενοὶ δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ Ἔρωτες. 

σοὶ δ᾽ ἕνα κεστὸς ὕλωλε. τί γὰρ τολμαρὲ κυναγεῖς ; 

καλὸς ἐὼν τί τοσοῦτον ἐμήναο ϑηρὶ παλαίειν 1" 

ὧδ᾽ ὁλ οφύρατο Κύπρις" ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες 

αἰαῖ τὰν Κυϑέρηαν, ἀπώλετο καλὸς 4- 

δωώνις. θὃ 

θ0 

9 Ἁ χ 

Αἴαξ᾽ ὦ τὸν “Ἄδωνιν. ἀπώλετο καλὸς “ἅδωνις. 

Μηκέτ᾽ ἐνὶ δρυμοῖσι τὸν ἀνέρα μύρεο Κύπρι. 

οὐκ ἀγαϑὰ στιβᾶς ἐστιν ᾿Αδωνιδι; φυλλὰς ἐρήμα" 

λέχτρον ἔχοι Κυϑέρῃα τὸ σὸν τόδε νεκρὸς “Ἄδωνις. πὶ 

καὶ νέκυς ὧν καλὸς ἐστι. καλὸς νέκυς οἷα καϑεύδων. 

κάτϑεό νιν μαλακοῖς ἐνὶ φάρεσιν εὖ ἐνιαύεν, 

τοῖς μετὰ σεῦ ἀνὰ νύκτα τὸν ἱερὸν ὕπνον ἐμίχϑη.- 

παγχρύσῳ κλιντῆρι" ποϑεῖ καὶ στυγνὸν “Ἄδωνιν. 

βάλλε δένιν στεφάνοισι καὶ ἄνϑεσι᾽ πάντα σὺν αὐτῷ. τὸ 

ὡς τῆνος τέϑνακε καὶ ἄνϑεα ταῦτ᾽ ἐμαράνϑη. 

ῥαῖνε δέ μιν Συρίοισιν ἀλ δέφασι . βαῖνε 
μύροισιν. 

ὀλλύσϑω μύρα πάντα, τὸ σὸν μύρον ὥλεϑ᾽ “δωνις. 

αἴαξ᾽ ὦ τὸν “δωνιν" ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

χς ΡΣ 

δάκρυα δ᾽ ἁ “Παφίη τόσσ᾽ ἐκχέει ὅσσον Ἄδωνις 
᾿' 

αἷμα χέει" τὰ δὲ πάντα ποτὶ χϑονὶ γίνεται ἀν. 

αἷμα ῥόδον τίκτει. τὰ δὲ δάκρυα τὰν ἀνεμώναν. 

ΒΕΙ100, 1-- ΠῈ 

Κέκλιται ἁβρὸς “Ἄδωνις ἐν δἵΐμασι πορφυρέοισιν᾽ 
ἀμφὶ δέ μιν κλαίοντες ἀναστενάχουσιν Ἔρωτες 
επρθηρημία χαίτας ἐφ᾽ ᾿Ἁδώνιδι" χὼ μὲν ὀϊστώς 
ς δ᾽ ἐπὶ τόξον ἔβαιν᾽, ὃς δ᾽ ἐπτέρνισδε φαρέτραν 
χὡ μὲν ἔλυσε πέδιλλον Αδευνῖνο, οἱ δὲ λέβητ᾽ ἔς | 
ΕΝΥΥΗΝ φορέοισιν ὕδωρ, ὃ δὲ μηρὸν ἑαένει 
ς δ᾽ ὄπιϑεν πτερύγεσσιν ἀναψύχει τὸν "ον 
αἴαξ᾽ ὦ τὸν “δωνιν᾽" ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. ' 

(θδρθβϑὶ ὑπἃ ΒίγΓο 08.) 
᾽ “" ν ’ 3 αἰαῖ ταν Κυϑέρῃαν ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

Ἔσβεσε λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς Ὑμέναιος 
καὶ στέφος ἐξεκέδ ὅ ς ασσε γαμήλιον" οὐκέτι δ᾽ Ὑμήν, 

μὴν οὐκέ ὴ τ᾿ ἄειδεν ἑὸν μέλος, ἀλλ᾽ ἐπαείδει 
αἰαϊζ καὶ τὸν 4δωνιν ἔτι πλέον ἢ Ὑμέναιον 
αἱ Χάριτες κλαίοντι τὸν υἱέα τῶ Κινύραο 9 

πεθύο!Σ καλὸς Ἄδωνις ἐν ἀλλάλαισι λέγοισαι. 
αἰαΐ δ᾽ ὀξὺ λέγοντι πολὺ πλέον ἢ Παιῶνα 
χαΐ Μοῖσαι τὸν 4 δωνιν, ἀνακλείοισι δ᾽ “δωνιν 
καί μεν ἐπαείδουσιν᾽ ὁ δέ σφισιν οὐκ ἐπακούει ᾿ 
οὐ μὰν οὐκ ἐϑέλει, Κῶρα δέ μιν οὐκ ἀπολύει. 

τϑοβΝ γόων Κυϑέρῃα τὸ σάμερον, ἴσχεο κομμῶν᾽ 
εἴ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς ἔτος ἄλλο δακρῦσαι 

{51} 

Ἐκ ϑαμινᾶς ῥαθάμιγγος, ὅπως λόγος, ἀϊσσοίσας 
χὰ λέϑος ἐς δωχμὸν κοιλαίνεται. 

ἘΙ, {{κ. 
αν ὦ φίλε πάντα λόγον ποτὶ τέκτονα φοιτὴῆν 
μηδ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἄλλω χρέος ἰσχέμεν" ἀλλὰ καὶ ΘΝ 
τεχνᾶσϑαι σύριγγα πέλει δέ τοι εὐμαρὲς ἔργον. 

ΒΌΟΘΟΙΣ,. 6: 
Ἵ 

-σ 

ἤνειασι.." αν Γ᾽ 

" γετ- τὶ ΞἘΞΞΞΞΞΕ - 

ἘΠεκυλοα, ὦ1... νὐὔνο΄ὸ 5΄ι«ῳμΨθδ ..-.-..- Ὁ... ζ.0. ..«.....ὕ.»..6... .-., 

τ ΓΞ ὰς ᾿. 
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ΤΥ. (Χ1Π. 
. ἕ ὡ - να 

Μηδὲ λίπῃς μ᾽ ἀγέραστον : ἐπεὶ χὡ Φοῖβος ἀείδει 
᾿ 

Ἁ Γ " , 
, 

μὰ δὲ τὰ πράγματα κρέσσονα ποιξῖ 

γ. Ὁ) 
ἴδ᾽. οὐδ᾽ ἐπέοικεν ἃ μὴ μὰ ἰεσϑαι. 

Οὐχ οἶδ᾽. οὐδ΄ ἐπεοικὲν ἃ μὴ μαϑομες πονξ 

μισϑὸν ἑλών. τι 

ἯΙ (05 
Ἁ ’ . Ἀ  ῳ,. - 

Εἴμπευ καλὰ πέλει τὰ μελυδρια. καὶ τὰδε μουναὰ 
: 

΄ ͵ ΄ " , Ξ ; 

κῦδος ἐμοὶ ϑήσοντι, τὰ μου πάθος ὥπασε Μοῖσα 
“« ΄ ,. , μονα 

εἰ δ᾽ οὐχ ἁδέα ταῦτα, τί μοι ποτὶ πλείονα μοχϑεῖν; 

ΥΠ. (09) 

Εἰ μὲν γὰρ βιότω διπλόον χρόνον ἄ 

ἢ Κρονέδας ῃ Μοῖρα πολυτροποβ; 

τὸν μὲν ἐς εὐφροσύναν χἀὶ χαρματᾶ,; 

μοχϑῳ; 

ἦν τάχα μοχϑήσαντι ποϑ ὕστερον ἐσϑλὰ δέχεσθαι. 

εἰ δὲ ϑεοὶ κατένευσαν ἕνα χρόνον ἐς βίον ἐλϑεῖν 

ἀνϑοώποις. καὶ τόνδε βραχὺν καὶ μείονα πάντων, 

ὁππόσα τοὶ δειλοὶ καματῶδεες ἔργα πονεῦμες
, 

χοι τίνος ποτὶ κέρδεα καὶ ποτὶ τέχνας 

βάλλομες. ἱμείροντες ἀεὶ πολὺ πλείονος ὄλβω: 

λαϑόμεϑ᾽ ἦ ἄρα πᾶντες : ὅτι ϑνατοὶ γενόμεσϑα, 

χὼς βραχὺν ἐκ Μοίρας λάχομες χθόνον. 

γὙΠ|. (Ὑ. 

Ταὶ Μοῖσαι τὸν [Ἔρωτα τὸν ἄγριον οὐ φοβέονται 

ἢκ ϑυμῶ φιλέοντι καὶ ἐκ ποδὸς αὐτῷ ἕπονται. 

χὴν μὲν ἄρα ψυχάν τις ἔχων ἀνέραστον ἀείδῃ; 

τῆνον ὑπεκφεύγοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι διδάσκειν 

ἣν δὲ νόον τις Ἔρωτι δονευμένος ἄδυ μελίσδῃ, 

ἐς τῆνον μάλα πᾶσαι ἐπειγόμεναι προθέοντί. 

ὠμιν ἔδωκεν 

ὥστ᾽ ἀνύεσϑαι 
Ἁ »] 

τον ὃ 

Φ᾽ ἂῷ 

ψυχὰν δ᾽ ἃ 

ΒΕΙ0Ο. [ν---Χ. 99 

, ᾿ ’ Ὡ - Με ὦ » μαρτὺυς ἑἐγῶν. οτι μυϑὸος οὗ ἔπλετο πᾶσιν ἀλαϑ ΄ς ἣν ιὲν Ἁ Ἁ » Ἵ. ἃ ᾽ Ἁ Ἶ ἶ ἦν μὲν γὰρ βροτὸν ἄλλον ἢ ἀϑανάτων τινὰ μέλπω. 
βαμβαίνει μευ γλῶσσα καὶ ὡς πάρος οὐκέτ᾽ ἀεΐδει- ᾽ Φ “ ν » 

ἃ ἣν ὃ αὖτ ἐς τὸν Ἔρωτα καὶ ἐς Λυκίδαν τι μελίσδω, τὸ 
’ Ἁ ͵ καὶ τόκα μοι χαίροισα διὰ στόματος ῥέει αὐδά. 

ΙΧ. (1. 
“4 μεγάλα μοι Κύπρις ἔϑ᾽ ὑπνώοντι παρέστα, 
νηπίαχον τὸν Ἔρωτα καλᾶς ἐκ χειρὸς ἄγοισα 
ἐς χϑόνα νευστάξζοντα, τόσον δέ ἱον ἔφρασε μὖϑον᾽ 
ημέλπειν μοι φίλε βοῦτα λαβὼν τὸν Ἔρωτα δίδασκε, “ 
ὡς λέγε" χὰ μὲν ἀπῆλϑεν. ἐγὼ δ᾽ ὅσα βουκολίασδον, 5 
νήπιος ὡς ἐθέλοντα μαϑεῖν τὸν Ἔρωτα δέδασκον. 
ὡς ξὺρε πλαγίαυλον ὃ Πάν. ὡς αὐλὸν ᾿4ϑάνα, 
ὡς χέλυν Ερμαων. κίϑαριν ὡς ἄνυσ᾽ ᾿Ζπόλλων. 
ταῦτά μὲν ἐξεδίδασκον" ὃ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο μύϑων,. 
ἀλλά μοι αὐτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα. καί αὐ ἐδίδασκε .ῷ 
ϑνατῶν ἀϑανάτων τε πόϑως καὶ ματέρος ἔργα. 
κηγὼν ἐκλαϑόμαν μὲν ὅσων τὸν Ἔρωτ᾽ ἐδίδασκον 
ὁὅσα δ᾽ Ἔρως μ᾽ ἐδίδαξεν ἐρωτύλα πάντ᾽ ἀνρδιένδον, 

χ, [σύτ) 
“ ω ἀδδυλνα , ᾿ ἔπαρον τὰς ἐθατας χρύσεον φαος ᾿“φρογενείας. 
ὅπερε κυανεας ἱερὸν φίλε νυχτὸς ἄγαλμα, 

τόσσον ἀφαυρότερος μήνας. ὅσον ἔξοχος ἄστρων, 
χαῖρε φέλος , καί μοι ποτὶ ποιμένα κῶμον ἄγοντι 
ἄντὶ σελαναΐίας τὺ δίδου φάος, ὥνεκα τήνα 
σάμερον ἀρχομένα τάχιον δύεν. οὐκ ἐπὶ φωράν 
ἔρχομαι, οὐδ᾽ ἵνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντα λοχάσω" 
ἀλλ᾽ ἐράω" καλὸν δέ τ᾽ ἐρασσαμένῳ συναρέσϑαι. 

7: 

δνρισθε “τα σιν 

πινν δ εενεσν, απ τὸ παν τες τ ᾿ 

΄--- --- - ---.---- 5 εΞ . - 
-ον ιν» 2: :----ο-ςῳὕἍἍὕἍΣἍ"“-“-ο 

τ Ηρ ΚΦ ἀν, ἀκο 

μονας 
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ΧΙ. (1. 

Ὄλβιοι οἵ φιλέοντες - ἐπὴν ἴσον ἀντεράωνται. 

ὄλβιος ἦν Θησεὺς τῶ Πειφυϑόω παφεῦντος, 

εἰ καὶ ἀμειλέκτοιο κατήλυϑεν εἰς 4ἴδαο. 

ὄλβιος ἦν χαλεποῖσιν ἐν ἀξεύνοισιν Ορέστας, 

ὥνεκά οἱ ξυνὰς Πυλάδας ἀλῆτο κελεύϑως. ᾿ 

ἣν μάκαρ Δἰακέδας ἑτάρω ξώοντος 4χιλλευς 
δ ᾽ Ἁ ΒΩ 

ὄλβιος ἣν ϑνάσκων. ὅτι ἵμερον αἰνὸν ἀμῦνὲν. 

ΧΗ. (2 

Ἰξευτὰς ἔτι κῶρος ἐν ἄλσεϊ δενδράεντι 

ὄρνεα ϑηρεύων τὸν ὑπόπτερον εἶδεν Ἔφωτα 

ἑσδόμενον πύξοιο ποτὶ κλάδον" ὡς ὃ ἔνοησε, 

χαίρων ὥνεκα δὴ μέγα φεένενο νον αὐτῷ, 

πάντας ἐπ᾽ ἀλλαάλοισι συναπτῶν ΟἹ 

τὼς καλάμως αἰνὰ ΐ , 

τᾶ καὶ τῷ τὸν Ἔρωτα μεταλμέενον ἀμφεδοκευε. 

χὼ παῖς ἀσχαλάων. ὅκα οἵ τέλος οὐδὲν ἀπαντη; 

τὼς καλάμως δίψας ποτ᾽ ἀροτρέα πρέσβυν ἵκανεν, 

ὅς νιν τᾶνδε τέχναν ἐδιδάξατο. καὶ λεέγεν αὐτῷ, 

καί οἵ δεῖξεν Ἔρωτα καϑήμενον. αὕταρ ὁ πρέσβυς θυ 

μειδιάων κίνησε κάρη καὶ ἀμείβετο παῖδα" 
; 

οφείδεο τᾶς ϑήρας. μηδ ἕξ τόδ ἔτ ὄρνεον ἔφαν. 

φεῦγε μακρᾶν. κακὸν ἔστι τὸ θηρίον. ΘΆΡΙΟΥ ἐσσῃ.: 

΄ 7] νος. ."» 2 ’ 2 ἔλ9 μ᾿ 

εἰσόκε μή μιν ἕλῃς ἣν ὃ ἀνέφος ἐς μέτρον ἔ 9». 

οὗτος ὁ νῦν φεύγων καὶ ἀπάλμενος αὕτος Εν αὐτῶ 

ἐλϑὼν ἐξαπίνας χκεφαλὰν ἔπι σεῖο καϑιξεῖ. 

ΧΠΙ. (ΧΥΠ.) 
Ἁ ’ 2 ΄ 

“Ἅμερε Κυπρογένεια, “1ιος τέκος ἠὲ ϑαλάσσας. 

᾿ ῖ ἡ ἀϑανάτοισι χαλέπτεις : 
τίπτε τόσον ϑνατοῖσι καὶ ἀϑανατοισι χ ΠΕΣ 

9 ἤ Ἁ 

τυτϑὸν ἔφαν᾽ τί νυ τόσσον ἀπήχϑεο καὶ τὶν ἄὐτᾷ, 
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ταλίκον ὡς πάντεσσι κακὸν τὸν Ἔρωτα τεκέσϑαι, 
ἄγριον ἄστοργον., μορφᾷ νόον οὐδὲν ὁμοῖον; 
ἐς τί δέ νιν πτανὸν καὶ ἑκαβόλον ὥπασας ἦμεν, 

ὡς μὴ πικρὸν ἐόντα δυναίμεϑα τῆνον ἀλύξαι: 

ΧΙΥ. (τιν. 
ἃ “ 3 ’ " 7 

Μορφὰ ϑηλυτέρῃσι πέλει καλόν, ἀνέρι δ᾽ ἀλκά. 

ΧΥ͂. (ΧΠ9 
3 Ἁ " Ἁ - 3 Ὰ “ἢ Ἁ , Ἁ Γ 

Δύυτὰρ ἑγῶν βασεῦμαι ἕμαν οδὸν ἕς τὸ καταντὲς 

τῆνο ποτὶ ψάμαϑόν τε καὶ ἠϊόνα ψιϑυρίσδων. 
λισσόμενος Γαλάτειαν ἀπηνέα᾽ τὰς δὲ γλυκείας 

, ε ’ , ) 2 -» ἐλπίδας ὑστατέω μέχρι γήραος οὐκ ἀπολειψῶ. 

χυῖ (σπ} 
᾿ἀμφασία τὸν Φοῖβον ἕλεν τόσον ἄλγος ἔχοντα. 
δίξετο φάρμακα πάντα, σοφὰν δ᾽ ἐπεμαΐίετο τέχναν" 
χρῖεν δ᾽ ἀμβροσίᾳ καὶ νέκταρι. χρῖεν ἅπασαν 
ὀὁτειλάν" μοιραῖα δ᾽ ἀναλϑέα τραύματα πάντα. 

ΧΥΊΙ. (1) 
ΚΑΕΟΖΖΜΟΣ. 

Εἴαρος ὦ Μύρσων ἢ χείματος ἢ φϑινοπώρω 
ἢ ϑέρεος τί τοι ἁδύ; τί δὲ πλέον εὔχεαι ἐλϑεῖν; 
ἢ ϑέρος, ἁνέκα πάντα τελεέεται ὅσσα μογεῦμες ; 
ἡ γλυκερὸν φϑινόπωρον, ὅτ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ἐλαφρά: 
ἥ. καὶ χεῖμα δύσεργον ; ἐπεὶ καὶ χείματι πολλοί 
ϑαλπόμενοι ϑέλγονται ἀεργίᾳ τε καὶ ὄκνῳ. 
ἢ τοι καλὸν ἔαρ πλέον εὔαδεν; εἰπέ. τί τοι φρήν 
αἱρεῖται; λαλέειν γὰρ ἐπέτραπεν ἃ σχολὰ ἄμμιν. 

ΜΥΡΣΩΦΝ. 
3 Υ͂ " . , 

Κρένειν οὐκ ἐπέοικε ϑεήια ἔργα βροτοῖσι 

ἜΘ: πὸ σγονι,. ὁ πὶ ραθδη 

--- --ο-ς-- ---ς---α.. 
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, ᾿ “ , -» " Φ΄α ὁ Φ ΟΝ παντὰ γὰρ ἱερὰ ταῦτα καὶ αδέα᾽ σεὺ δὲ ἕκατι 
᾽ ’  ς, ’ χὰ »ὕ 

ἐξερέω Κλεοδαμε, τὸ μοι πέλεν αδιον ἄλλων. 
3 35. ὦ , τ ἘΣ μ 3 (Ὁ ᾽ - 

οὐκ ἐϑελω ϑέρος ἡμὲν;, ἐπεὶ τόκα μ᾽ ἀλιος ὀπτῇ. 
2 3 ’ 4 - οὐκ ἐθέλω φϑινόπωρον, ἐπεὶ νοσέρ᾽ ὥρια τίχτει. 
3 ᾿- ’ ᾿ ΄ » οὔλον χεῖμα φέρον νιφετὸν κρυμῶς τὲ φοβεῦμαι. 

εἶαρ ἐμοὶ τριπόϑητον ὅλω λυκάβαντι παρείη. 
ς ΄, ’ ’ ’ ὌΝ ΄ 

ἀνίκα μήτε κρύος μήϑ' ἅλιος ἄμμε βαρύνει. 
Ϊ ’ Γ , 3 Ἂ ς ’ . 

εἴαρι πανταὰ κύει. παντ᾽ εἴαρος αδέα βλαστεῖ, 
ς Ἁ ᾽ ΄ " ,᾿͵ ’ 

χὰ νὺξ ἀνθρώποισιν ἴσα καὶ ὁμοίιος ἀώς. 

ΧΥΠΙ. (Χ.) 
’ ἣν » Μοίσας ἔρως καλέοι, Μοῖσαι τὸν Ἔρωτα φέροιεν. 

Ἁ ᾿ 3 -“" μολπαν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ ποϑέοντι διδοῖεν, 
Ἁ ᾿ ἤ - " 

τὰν γλυκερὰν μολπάν, τᾶς φάρμακον ἄδιον οὐδέν. 

ΧΙΧ, 
-» 2 ’ 

Παντα ϑεῶ γ᾽ ἐϑέλοντος ἐναίσιμα. πάντα βροτοῖσιν 
’ ΕΣ 3 “ 

ἐκ μακάρων ῥάϊστα καὶ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο. 

ΜΟΒΟΗΙ ΒΕΙΠΟΌΙΑΒ. 

1: 

ΗΕ δ κα ν᾿. 

Εὐρώπῃ ποτὲ Κύπρις ἐπὶ γλυκὺν ἧκεν ὄνειρον, 
νυχτὸς ὅτε τρίτατον λάχος ἵσταται, ἐγγύϑι δ᾽ ἠώς, 

ὕπνος ὅτε γλυκίων μέλιτος βλεφάροισιν ἐφίξζων 
λυσιμελὴς πεδάᾳ μαλακῷ κατὰ φάεα δεσμῷ, 
εὖτε καὶ ἀτρεκέων ποιμαίνεται ἔϑνος ὀνείρων. 
τῆμος ὑπωροφίοισιν ἐνὶ κνώσσουσα δόμοισι 
Φοίνικος ϑυγάτηρ ἔτι παρϑένος Εὐρώπεια 
ὠίΐσατ᾽ ἠπείρους δοιὰς περὶ εἷο μάχεσϑαι, 
᾿Ζσίδα τ᾽ ἀντιπέρην τε φυὴν δ᾽ ἔχον οἷα γυναῖκες. 
τῶν δ᾽ ἢ μὲν ξείνης μορφὴν ἔχεν, ἢ δ᾽ ἄρ᾽ ἐῴκει ' 
ἐνδαπίῃ. καὶ μᾶλλον ἑῆς περιίσχετο κούρης; 
φάσκεν δ᾽ ὥς μιν ἔτικτε καὶ ὡς ἀτίτηλέ μιν αὐτή. 
ἡ δ᾽ ἑτέρη κρατερῇσι βιωομένη παλάμῃσιν 
εἴρυεν οὐκ ἀέχουσαν., ἐπεὶ φάτο μόρσιμον εἷἶο 
ἐκ Διὸς αἰγιόχου γέρας ἔμμεναι Εὐρώπειαν. 
ἢ δ᾽ ἀπὸ μὲν στρωτῶν λεχέων ϑόρε δειμαίνουσα, 
παλλομένη κραδέην᾽ τὸ γὰρ ὡς ὕπαρ εἶδεν ὄνειρον. 
ἑζομένη δ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἀκὴν ἔχεν, ἀμφοτέρας δέ 
εἰσέτι πεπταμένοισιν ἐν ὄμμασιν εἶχε γυναῖκας. 
ὀψὲ δὲ δειμαλέην ἀνενείκατο παρϑένος αὐδήν᾽ 

ἡ Τίς μοι τοιάδε φάσματ᾽ ἐπουρανίων προΐηλεν ; 
ποῖοί με στρωτῶν λεχέων ὕπερ ἐν ϑαλάμοισιν 
ηδὺ μάλα κνώσσουσαν ἀνεπτοίησαν ὄνειροι, 

Β Γ  Σ. 
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Ω 9, ἡ ᾽ : 

τίς δ᾽ ὴἠν ἡ ξείνη, τὴν εἴσιδον ὑπνώουσα; 
’ὔ , μον ἘΞ Ἢ, 1 ὥς μ᾽ ἔλαβε κραδίην κείνης πόϑος, ὥς μὲ καὶ αὐτή “ οἱ 

ἀσπασίως ὑπέδεκτο καὶ ὡς σφετέρην ἴδε παῖδα. 
ἀλλά μοι εἰς ἀγαϑὸν μάκαρες κρήνειαν ὄνειρον“ 
Ὡς εἰποῦσ᾽ ἀνόρουσε, φίλας δ᾽ ἐπεδίξεϑ' ἑταίρας 

ἥλικας οἰέτεας ϑυμήφεας εὐπατερείας, 
τῇσιν ἀεὶ συνάϑυρεν » ὅτ᾽ ἐς χορὸν ἐντύναιτο, 
ἢ ὅτε φαιδρύνοιτο χρόα προχοῇσιν ἀναύρων, 
ἢ ὁπότ᾽ ἐκ λειμῶνος ἐΐπνοα λείρι; ἀμέργοι. 
αἵ δέ οἵ αἶψα φάανϑεν" ἔχον δ᾽ ἐν χερσὶν ἑκάστη 
ἀνϑοδόκον τάλαρον ποτὶ δὲ λειμῶνας ἔβαινον 
ἀγχιάλους., ὅϑι τ᾽ αἰὲν ὁμιλαδὸν ἠγεφέϑοντο 
τερπόμεναι ῥοδέῃ τε φυῇ καὶ κύματος ἠχῇ. 
αὐτὴ δὲ χρύσεον τάλαρον φέρεν Εὐρώπεια, 
ϑηητὸν μάλα ϑαῦμα. μέγαν πόνον Ἡφαίστοιο, 
ὃν Μιβύῃ πόρε δῶρον, ὅτ᾽ ἐς λέχος Ἐννοσιγαίου 
ἥιεν" ἢἣ δὲ πόρεν περικαλλέϊ Τηλεφαάσσῃ, 
ἥτέ οἵ αἵματος ἔσκεν᾽ ἀνύμφῳ δ᾽ Εὐρωπείῃ 
μήτηρ Τηλεφάασσα περικλυτὸν ὥπασε δῶρον. 
ἐν τῷ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο μαρμαίροντα. 
ἐν μὲν ἔην χρυσοῖο τετυγμένη Ἰναχὶς Τω. 
εἰσέτι πόρτις ἐοῦσα, φυὴν ὃ οὔκ εἰχε γυναίην. 
φοιταλέῃη δὲ πόδεσσιν ἐφ᾽ ἁλμυρὰ βαῖνε κέλευϑα, 
νηχομένῃ ἰκέλη" κυάνου δ᾽ ἐτέτυκτο θάλασσα. 
δοιοῦ δ᾽ ἕστασαν ὑψοῦ ἐπ᾽ ὀφρύος αἰγιαλοῖο 
φῶτες ἀολλήδην, ϑηεῦντο δὲ ποντοπόρον βοῦν. 
ἐν δ᾽ ἦν Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἤφεμα χερσί 
πόρτιος Ἰναχίης, τὴν δ᾽ ἑπταπόρῳ παρὰ Νείλῳ 
ἐκ βοὸς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα. 
ἀργύρεος μὲν ἔην Νείλου ῥόος. ἡ δ᾽ ἄρα πόρτις 
χαλκείη, χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὕτος ἔην Ζευς. 
ἀμφὶ δὲ δηνήεντος ὑπὸ στεφάνην ταλάροιο 

ΒΕΙΠ0Ο. 1. 
ἰν ,ἵ, ΕΙΣ Βρμείης ἤσκητο" πέλας δέ οἵ ἐκτετάνυστο » 3 ΄ 7 3 - 4ργος ἀκοιμήτοισι πξκασμενος ὀφϑαλμοῖσι. 
τοῖο δὲ φοινήεντος ἀφ᾽ αἵματος ἐξανέτελλεν » 3 ’ 

ἤ 
-» 

ορνι9 ἀγαλλόμενος πτερύγων πολυανϑέϊ χθοιῇ. ’ 3.6 9 
Υ ’, 

» ταρσ ος ἀναπλῶώσας ὡσείτέ τις ὠκύαλος νηῦς 
χρυσείου ταλάροιο περίσκεπε χείλεα ταρσοῖς. 
τοῖος ἔην τάλαρος περικαλλέος Εὐρωπείης. 3 3 » 

" “{ϊ δ΄ ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ἃς ἀνϑεμόεντας ἵκανον, ᾽» 3. » ᾿ , ᾿» ο αλλη ἐπ᾿ ἀλλοίοισι τότ᾽ ἄνϑεσι ϑυμὸν ἔτερπον. » ει Ἢ ““ τῶν ἢ μὲν νάρκισσον ἐὔπνοον, ἢ δ᾽ ὑάκινϑον, ων ., ες "κ᾿ ᾿ , 
“ ἢ δ᾽ ἴον, ἢ δ᾽ ἔρπυλλον ἀπαένυτο- πολλὰ δ᾽ ἔραξε λειμώνων ἐχροτφεφέων ϑάλε᾽ ἔσκε πετηλά. " 2 3 - 

“4 “"᾿ αἵ δ΄ αὖτε ξανϑοῖο κρόκου ϑυόεσσαν ἔϑειραν 
δρέπτον ἐριδμαίνουσαι:" ἀτὰρ μέσσῃσιν ἄνασσα, »] ῳ, ὡ , . ἀγλαΐην πυρσοῖο ῥόδου χείρεσσι λέγουσα, «᾿ἤ, 

Ν 3 οἱᾶ πὲρ ἕν Χαρίτεσσι διέπρεπεν ᾿ἀφρογένεια. 3 ᾿ ᾿ " νι 4 Ψ ν 4» οὐ μὴν δηρὸν ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄνϑεσι ϑυμον ἑαίνειν, Φωνν , » » " οὐδ᾽ ἄρα παρϑενίην μίτρην ἄχραντον ἔρυσϑαι. 3 Ὰ Ἁ ’ὕ Ὡ ’ ᾽ ᾿ ἢ ἡ γαρ δὴ Κρονίδης ὥς μιν φρασαϑ'. ὡς ἐόλητο Ἁ ᾽ ,ὕ "ἷν Ἁ ’ ϑυμον ἀνωίστοισιν υποδμηϑεὶς βελέεσσι , τι ΄, Ἢ - " , Κυπριδος. ἢἣ μουνη δύναται καὶ Ζηνα δαμάσσαι. Ἁ .. ᾽ ’ ’ ’ ι ἱχ 2 δὴ γὰρ ἀλευόμενός τε χόλον ξηλήμονος Ἦρης - 3.»ϑ. 9 ’ 3 ἅ ν) 3 "-ν παρϑενικῆς τ᾽ ἐθέλων ἀταλὸν νόον ἐξαπατῆσαι ; Ἁ 
’ 

μημῇ 
Ἀρυψε ϑεον καὶ τρέψε δέμας καὶ 7ξίνετο ταῦυρος, 9 ,» - Ὸ 

-- οὐχ οἱος σταϑμοῖς ἔνι φέρβεται, οὐδέ μὲν οἷος 
ὥλκα διατμήγει σύρων εὐκαμπὲς ἄροτρον. 3 3 Ἣν ᾿ 

3 ἐφ οὐδ᾽ οἷος ποίμνης ἔπι βόσκεται, οὐδέ ἱξν οἷος ἰχ4 ς 

9 “ οστις ὑποδμηϑεὶς ἐρύει πολύφορτον ἀπήνην. » 
᾽ 

" τοῦ δή τοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας ξανϑόχροον ἔσκε. ’ “4... 
΄ ΄ κύχλος δ᾽ ἀργύφεος μέσσῳ μάρμαιρε μετώπῳ, "» » ΔΕ Ἁ , 

φ ’ οὁσσε δ᾽ ὑπὸ γλαύσσεσχκε καὶ ἵμερον ἀστράπτεσκεν. γι ἤ Β΄. εν ’ ᾽; , ’ ’ υτᾶτ ἐπ ἀλλήλοισι κέρα ἀνέτελλε καρήνου 

ΠΣ, ὙΒΘΟ: 

ΟΣ ΟΣ 

Ξ ΞΞ--- Ξξιϑ ὡνΞΞ-αξϑντι πεν» τες ας Χ' κε τσ τσς οττεσροσαποτι ρας νας 
Ξ.Ξ- ΞΞ- ,.....-.... “τς 



106 ΜΟΘΒΟΗ͂Ι 

“- [χ ’ “ τὸν 

ἄντυγος ἡμιτόμου κεραήῆς ἄτξὲ κύκλα «βοιῤα 
“« 5 β Ι 

ἤλυϑε δ᾽ ἐς λειμῶνα καὶ οὐκ ἐφόβησε ψαννι τ 
᾿ ΄ 3 Ξ 

παρϑενικάς. πάσῃσι δ᾽ ἔρως γένετ ἔγγυς τρβῷ αι; 
᾿ ᾿ -» 9 » 

Ἶ “ἢ ἴο βού δ᾽ ἄμβροτος ὀδμὴ ψαῦσαι δ᾽ ἱμερτοῖο βοὸς : τοῦ μβς ἀξίη 

τηλόϑι καὶ λειμῶνος ἕκαίνυτο λαρὸν ἀὐτμην. ᾿ 
Γ 3 “ 

- δὲ ποδῶν προπάροιϑεν ἀμύμονος Βυρωπείης; 
στη θὲ πὸ ς ς ; εἰπρούπαί 

καί οἵ λιχμάξεσκε δέριν. κατεϑελγε θὲ ΧουθΉΨ. 

᾿ ὶ ἠρέμα χείρεσιν ἀφρὸν ἣ δέ μιν ἀμφαφάασκε καὺ ἠρέμα χεξίθξσυν ὦ Σ 
ΟΡ. 

πολλὸν ἀπὸ στομάτων ἀπομόργνυτο καὶ πϑῷ ταῦρ 
’ ᾿ ΕΣ ᾿- 

αὐτὰρ ὃ μειλέχιον μυκήσατο" φαῖο κὲν αὖλο 
Ἁ 5 3 

; 

Μυγδονίου γλυκυν ἡχον ἀνηπῦύοντος ἀκούειν 
-»“» , , ν 

ὥκλασε δὲ πρὸ ποδοῖιν, ἐδέρκετο ὃ Εὐρώπεια 
᾿ ’ 

αὐχέν᾽ ἐπιστρέψας καί οἱ πλατυ δείκνυε νῶτον. 

ἣ δὲ βαϑυπλοκάμοισι μετέννεπξε παρϑενικῇσι 
" ς Γ » ,. » ἊΝ 

Δεῦϑ᾽ ἑτάραι φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὁφ0 ἐπί τῷδε 

εβεαφόμδθν: Ἵ - δὴ γὰρ ἁπάσας ἑξόμεναι ταύρῳ τερπῶμεϑα΄ δὴ γὰθ 

ὅτον ὑ σας ἀναδέξεται οἷά τ᾽ ἐνηής 
νῶτον υποστορέξσας ἀαναθξξξετ τῆς ' 

πρηῦς τ᾽ εἰσιδέειν καὶ μείλιχος - οὐδέ τι ταύροις 

ἄλλ ; ος δέ οἵ ἠῦτε φωτός ἄλλοισι προσέοικε" νόος δὲ οἱ ἡῦτε φ 1}. 

αἴσιμος ἀμφὶ ϑέῃ. μούνης δ᾽ ἐπιδεύεται αὔδης. 

Ὃς φαμένη νώτοισιν ἐφίξανε μειδιοῶδσα, ὁ 

ΐ ἄφαρ δ᾽ ἀνεπήλατο ταῦυροθ; 
αἱ δ᾽ ἄλλαι μέλλεσκον. ἄφαρ ὁ ἀνεπηλκᾶ 

, “ΩΝ Υ ς 

ἣν ϑέλεν ἁρπάξας" ὠκὺς δ᾽ ἐπὶ πόντον ἵκανεν 
’ ἢ δ ἤ 

ἣ δὲ μεταστρεφϑεῖσα φίλας καλεεῦκεν ἑταιθαθ 
9 " 

᾿ 

χεῖρας ὀρεγνυμένη. ταὶ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχανειν 
Ἵ ᾿ 2. “ἡ ᾿ 

ἀγάων δ᾽ ἐπιβὰς πρόσσω ϑέεν ἠῦτε δελφές, 

' ἴσιν ἐπ᾽ εὐρέα κύματα βαίνων. χηλαῖς ἀβρεκτοῖσιν ἐπ εὐθὲ ματα 
Γ 

ἣ δὲ τότ᾽ ἐρχομένοιο γαληνιαακε ηγρουνανμν 
Ἁ - 

χήτεα δ᾽ ἀμφὶς ἄταλλε Διὸς προπαρουϑὲ πὸ αἰξ 
5 ἤ 

ίο. 

γηϑόσυνος δ᾽ ὑπὲρ οἶδμα κυβίστεξ βυσσόϑε ελφίς 
27 : , 

Νηρεΐδες δ᾽ ἀνέδυσαν ὑπὲξ ἁλος. αἵ δ᾽ ἀρὰ πασαι 
Υ Υ̓ . ΄ 

κητείοις νώτοισιν ἐφήμεναι ἐστιχοῶντο. 
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3 »] Ἁ ἰν καὶ δ᾽ αὐτὸς βαρύδουπος ὑπεὶρ ἅλα Ἐννοσίγαιος 
δ [4 , ἢ “- ’ κῦμα κατιϑυνὼν ἁλίης ἡγεῖτο κελεύϑου 
3 ͵ 9. 9 » 3 αὐτοκασιγνήτῳ τοὶ δ᾽ ἀμφί μιν ἠγερέϑοντο 

’ , ἤ 3 -» Τρίτωνες. πόντοιο βαρύϑροοι αὐλητῆρες, 
ἢ ᾿ ἣ ᾽ κοχλοισιν ταναοῖς γάμιον μέλος ἠπύοντες. 

4 Ὁ ΨΚ ὁ ’ ν᾽ ’ κ᾿ Ν ΄ ἡ δ᾽ ἀρ ἐφεξομένη Ζηνὸς βοέοις ἐπὶ νώτοις 
ἥν Ἁ " ͵ Ἁ 3 ἃ 3. (νδεέ τῇ μὲν ἔχεν ταύρου δολιχὸν κέρας, ἐν χερὶ δ᾽ ἄλλῃ 

εἴρυξ πορφυρέην στολμοῦ πτύχα., ὄφρά κε μή μιν 
δεύοι ἐφελκόμενον πολιῆς ἁλὸς ἄσπετον ὕδωρ. 
χολπώϑη δ᾽ ἀνέμοισι πέπλος βαϑὺς Εὐρωπείης. 
ἱστίον οἷά τε νηός. ἐλαφρίξεσκε δὲ κούρην. 
κι 25 ὦ Ἁ » ὔὕ 5 » ἡ δ᾽ οτὲ δὴ γαίης ἄπο πατρίδος ἦεν ἄνευϑεν, 
φαίνετο δ᾽ οὔτ᾽ ἀκτή τις ἁλίρροϑος οὔτ᾽ ὅρος αἰπύ, 
Σλ.᾽ ᾽ν ". κ« 9 " 9 δὲ ’ 3 ᾿ ἀλλ ἀήρ μὲν ἄνωϑεν, ἔνερϑε δὲ πόντος ἀπείρων, 
3 » ῇ ,)» 9 ’ ’ ἀμφί  παπτήηνασα τοσὴν ἀνενείκατο φωνήν" 130 

“ » τ ν ’, , -" 91] μὲ φέρεσϑ' ὦ ταῦρε φίλ᾽ ἔπλετο; πῶς δὲ κέ- 
λευϑα 

ἀργαλέ᾽ εἰλιπόδεσσι διέρχεαι, οὐδὲ ϑάλασσαν 
δειμαίνεις; νηυσὶν γὰρ ἐπέδρομός ἐστι ϑάλασσα 

3 » , Γ ὥκυάλοις, ταῦροι δ᾽ ἁλίην τρομέουσιν ἀταρπόν. 
ὸ ἦ Ἁ ς ἤ ᾿ 3 ς ᾿ " 3 ΡῚ Υ ποῖον τοι ποτὸν ηδυ; τίς ἐξ ἁλὸς ἔσσετ ἐδωδή; 

ἡ ἄρα τις ϑεός ἐσσι" ϑεοῖς δ᾽ ἐπεοικότα ϑέζξεις. 
α7 “" - ..} ᾿ " δὰ οὐυϑ' αλιοι δελφῖνες ἐπὶ χϑονὸς οὔτέ τι ταῦροι 

ἐν πόντῳ στιχόωσι, σὺ δὲ χϑόνα καὶ κατὰ πόντον 
2... ΄ , οἱ ἄτρομος ἀΐσσεις, χηλαὶ δέ τοί εἰσιν ἐρετμα. 

5 ΄ Ἁ -»" δὋἝ; ἡ »,» Β .. -Ψ ’ ἡ τάχα καὶ γλαυκῆς ὑπὲρ ἠέρος ὑψόσ᾽ ἀερϑείς 
εἴκελος αἰψηροῖσι πετήσεαι οἰωνοῖσιν. 
»» Ἁ ’ ’ ’ Ψ ΔΓ » ὥμοι ἐγὼ μέγα δή τι δυσάμμορος, ἥ δά τε δῶμα 
πατρὸς ἀποπρολιποῦσα καὶ ἑσπομένη βοὶ τῷδε 
ξείνην ναυτιλέην ἐφέπω καὶ πλάξομαι οἴη. 
ἀλλὰ σύ μοι μεδέων πολιῆς ἁλὸς Ἐννοσίγαιε 
ἵλαος ἀντήσειας, ὃν ἕλπομαι εἰσοράασϑαι 

χυσάετιν»-ξντο τιν. «{ - 



ΜΟΘΒΟΗΙ 

3 - 

τόνδε κατιϑύνοντα πόρον προκέλευϑον ἐμεῖο. 
-“ 

-"ἩὉ 
ς Ἁ ᾿ 

Ζ 

οὐκ ἀϑεεὶ γὰρ ταῦτα διέρχομαν ὑγρὰ κέλευϑα.“" 
ι , “Φ. Ἔ ; 4 "Δ γώ 

Ὡς φάτο" τὴν δ᾽ ὧδε προσεφῶνεεν ἡυκεθῶξς βοῦς 
Ἁ 

’ Γ ἘΠ ῇ 2 

Θάρσει παρϑενιχῆ. μὴ δείδιϑι πόντιον οἶδμα. [ὅ0 

αὐτός τοι Ζεύς εἰμι. καὶ ἐγγύϑεν εἰ δοκέω μέν 

ταῦρος᾽ ἐπεὶ δύναμαί γὲ φανήμεναι ὅττι ϑέλοιμι. 

σὺς δὲ πόϑος μ᾽ ἀνέηκε τόσην ἅλα μετρήσασϑαι 

ταύρῳ ἐειδόμενον᾽ Κρήτη δέ σε δέξεται ἤδη; 

ἥ μ᾽ ἔϑρεψε καὶ αὐτόν. ὕπῃ νυμφήια σεῖο 

ἔσσεται" ἐξ ἐμέϑεν δὲ κλυτοὺς φιτύσεαι υἷας; 

οἱ σκηπτοῦχοι ἄνακτες ἐπὶ χϑονίοισιν ἔσονται." 

Ὃς φάτο᾽ καὶ τετέλεστο τά περ φάτο. φαίνετο 

μὲν δή 

Κρήτη, Ζεὺς δὲ πάλιν σφετέρην ἀνελάξετο μορφήν; 

λῦσε δέ οἵ μίτρην, καί οἵ λέχος ἔντυον Ὧραι. 

ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνὸς γένετ᾽ αὐ
τίκα νύμφη. 

ἮΝ 

Η 

ν ἤ , 
᾽ Ἁ ᾿ υ 

Α Κύπρις τὸν Ἔρωτα τὸν υἱέα μακρὸν ἐβωώστρει 

Ὁ ΟΝ , , 3 » 

ὅστις ἐνὶ τριόδοισι πλανώμενον εἶδεν ἔρωτα -- 

,᾽ὔ ΄ ς Γ , .. 

δοαπετίδας ἐμὸς ἐστιν -- ὁ μανυσας γερας ἑξεῖς 

’ , , Ἁ ΄ - Φ.0 “ 

μισϑὸν τοι; τὸ φίλημα τὸ Κύπριδος" ἣν δ᾽ ἀγαγῇῃς νιν; 

9 Ἁ ,͵ 
Ἕ 5 Ἀ ἔω -“»- 

οὐ γυμνὸν τὸ φίλημα; τὶ δ᾽ ὦ ξένε καὶ πλέον ἕξεῖς. 

" 2 ς .- ,, ὦ “,, -ὋὉ΄ 
»" 

ἔστι δ᾽ ὃ παῖς περίσαμος᾽ ἐν εἴκοσι πᾶσι μαϑησῇ. 

» ᾿ ᾽ " Η ᾿ ν ἐκιεςς 3 

χρῶτα μὲν οὐ λευκὸς, πῦυρὶ δ᾽ εἴκελος" ὕμματα ὃ 
τ: “ 

αὐτῷ 
Ν 

ς Ἁ ’ Ὰ 

δροιμύλα καὶ φλογόεντα᾽ κακαὶ φρένες, ἀδυ λαλημὰ 

Υ τς (ἐπ ᾿ ’ ᾿ Ὁ ’ὔ “9 

καὶ Κρονίδῃ τέχε τέκνα καὶ αὐτίκα γείνετο μητῆθ. 

ΒΕΙΠ0Ο. 11--1Π. 109 

οὐ γὰρ ἴσον νοέει καὶ φϑέγγεται" ὡς μέλι φωναᾶ, 

ἐν δὲ χολὰ νόος ἐστὶν ἀνάμερος᾽ ἠπεροπευτᾶς, | 

οὐδὲν ἀλαϑεύων., δόλιον βρέφος. ἄγρια παίσδων. 

εὐπλόκαμον τὸ κάρανον, ἔχει δ᾽ ἰταμὸν τὸ μέτωπον. 

μικκύλα μὲν τήνῳ τὰ χερύδρια. μακρὰ δὲ βάλλει, 

βάλλει κείς ᾿Δχέροντα καὶ εἰς ᾿Αΐἴδεω βασιλῇα. 

γυμνὸς ὅλος τό γε σῶμα, νόος δέ οἵ εὖ πεπύκασται. 

καὶ πτερύεις ὡς ὄρνις ἐφίπταται ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ, 

ἀνέρας ἠδὲ γυναῖκας, ἐπὶ σπλάγχνοις δὲ κάϑηται. 

τόξον ἔχει μάλα βαιόν, ὑπὲρ τόξω δὲ βέλεμνον, 

τυτϑὸν μὲν τὸ βέλεμνον, ἐς αἰϑέρα δ᾽ ἄχρι φορεῖται. 

καὶ χρύσεον περὶ νῶτα φαρέτριον, ἔνδοϑι δ᾽ ἐντί 

τοὶ πικροὶ κάλαμοι, τοῖς πολλάκι κἄμμε τιτρώσκει. 

πάντα μὲν ἄγρια ταῦτα᾽ πολὺ πλέον ἃ δ᾽ ἀεὶ αὐτῷ 

βαιὰ λαμπὰς ἐοῖσα τὸν “Ἄλιον αὐτὸν ἀναίϑει. ' 

ἤν τις ἕλῃ τῆνον, δήσας ἄγε μηδ᾽ ἐλεήσῃς. 

κὴν ποτίδης κλαίοντα, φυλάσσεο μή σὲ πλανήσῃ. 

κὴἣν γελάῃ, τῦ νιν ἕλκε. καὶ ἣν ἐθέλῃ σε φιλῆσαι; 

φεῦγε . χαχὸν τὸ φίλημα, τὰ χείλεα φάρμακον ἐντί. 

ἣν δὲ λέγῃ ..λάβε ταῦτα. χαφίξομαι ὅσσά μοι ὅπλα“, 

μὴ τὺ ϑίγῃς πλάνα δῶρα᾽ τὰ γὰρ πυρὶ πάντα βέβαπται. 

ΤῊ, ἐν) 

Τὰν ἅλα τὰν γλαυκὰν ὅταν ὥνεμος ἀτρέμα βάλλῃ. 

τὰν φρένα τὰν δειλὰν ἐρεϑίξομαι, οὐδ᾽ ἔτι μοι γᾶ 

ἐστὶ φίλα, ποϑίέει δὲ πολὺ πλέον ἃ μὲ γαλάτα. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἀχήσῃ πολλὸς βυϑοῖ, ἃ δὲ ϑάλασσα 

κυρτὸν ἐπαφρίζῃ, τὰ δὲ κύματα μακρὰ μεμύκῃ; 

ἐς χϑόνα παπταίνω καὶ δένδρεα, τὰν δ᾽ ἅλα φεύγω, 

γᾷ δέ μοι ἀσπαστά, χὰ δάσκιος εὔαδεν ὕλα, 

ἔνϑα καὶ ἣν πνεύσῃ πολὺς ὥνεμος. ἃ πέτυς ἄδει. 

ἦ κακὸν ὁ γριπεὺς ξώει βίον, ᾧ δόμος ἃ ναῦς, 
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ἊΨ, 

καὶ πόνος ἐστὶ ϑάλασσα, καὶ ἐχϑύες ἃ πλάνος ἄγρα. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γλυκὺς ὕπνος ὑπὸ πλατάνῳ βαϑυφύλ λῷ: 

καὶ παγᾶς φίλ᾽ ἐμοὶ τὰς ἐγγύϑεν ἄχον ἀκούειν, 

ἃ τέρπει ψοφέοισα τὸν ἄγριον; οὐχὶ ταράσσει. 

ΤΥ. ΟὟ) 

Ήρατο Πὰν ᾿ἡΙχῶς τᾶς γείτονος . ἤρατο δ᾽ ᾿“χώ 

σχιρτατὰ Σατύρω. Σάτυρος δ᾽ ἐπεμήνατο “ύδᾳ. 

ὡς ᾿4χὼ τὸν Πᾶνα. τόσον Σάτυρος φλέγεν ᾿4χῶ, 

καὶ Δύδα Σατυρίσκον" Ἔρως δ᾽ ἔσμυχ᾽ ἐπαμοιβα. 

ὅσσον γὰρ τήνων τις ἐμίδεε τὸν φιλέοντα, 

τόσσον ὁμῶς φιλέων ἠχϑαίρετο, πάσχε δ᾽ ἃ ποίει. 

ταῦτα λέγω πᾶσιν τὰ διδάγματα τοῖς ἀνεράστοις" 

στέργετε τὼς φιλέοντας. ἴν᾽ ἣν φιλέητε φιλῆσϑε. 

γ. (1. 
»] Ἁ Ἁ ὡ , Ἁ Ἁ ’; ς ἤ 

᾿Δλφειὸς μετὰ Πῖσαν ἐπὴν κατὰ πόντον οδευῃ,. 
"» Ψ [χ᾿ 

ἔρχεται εἰς ᾿ρέϑοισαν ἄγων κοτινηφόρον υδῶρ: 
Ρ, ’ ᾿ ΄ ἃ "» ΝΣ πα τι 

ἕδνα φέρων καλὰ φυλλὰ καὶ ἀνϑεα καὶ κονυν ραν 
’ " ν ΄ 

καὶ βαϑὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι. τὰν δὲ ϑάλασσαν 
3 ᾿ “ δ“ 

νέρϑεν ὑποτροχάει. κοὺ μίγνυται ὑδασιν ὕδωρ: 
6 3 2 5 ’ ᾿ ’ " 

ἃ δ᾽ οὐκ οἷδε ϑαλασσα διερχομένω ποταμοῖο. 

κῶρος δειλοϑέτας κακομάχανος αἰνὰ διδάσκων 

καὶ ποταμὸν διὰ φίλτρον Ἔρως ἐδέδαξε κολυμβῆν. 

ΥΙ. (ὙΠ. 
ἤ 4 , ’ 

“αμπάδα ϑεὶς καὶ τόξα βοηλάτιν εἵλετο ῥάβδον 
5 3 : ᾿ 

οὖλος Ἔρως. πήρην δ᾽ εἶχε κατωμαδίην, 
ς Ἁ ᾿] Υ 

καὶ ξεύξας ταλαεργὸν ὑπο ξυγον αὐχένα ταύρων 
- " ’ 

ἔσπειρεν Ζ]΄ηοῦς αὐλακὰ πυροφορον. 
3 939 ’ 2 » ἽΡ ὡ Ψ “ἃ 

εἶπε δ΄ ἀνὼω βλέψας αὐτῷ 4." ..πῖσον ἀρούρας, 
» ς 3959 ἢ ’ 

μή σε τὸν Εὐρώπης βοῦν ὑπ᾽ ἄροτρα βάλω." 

10 

ΙΝΟΒΕΤΟΙΒΌΜΝ ΤΟΥΠ11Α. 

[4}}}. 1, (ἴοβει. {1} 
᾽ , -» » 
Ἡπιτεταφιοῦ Βέων ὁ ο. 

" ’ ὡ Ω᾽ 

“Αἴλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ ΖΙώριον ὕδωρ, 
’ Υ͂ , καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τον ἱμερόεντα Βίωνα. 

- , - ’ 

νῦν φυτά μοι μύρεσϑε, καὶ ἄλσεα νῦν γοαοισϑε, 
ΒΩ - ῳ 3 ,᾿ ’ 

ἄνϑεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορυμβοις. 
» ΓΙ ᾿, ἣ ; -» 9 -» 

νῦν ῥόδα φοινίσσεσϑε τὰ πένϑιμα, νῦν ἀνεμῶναι, 
-»" δν Ἁ " ΄ « ) ».ϑΟ. ν 

νυν πυάκινϑε λάλει τὰ σὰ γραμματα καὶ πλέον αἰαῖ 
ῇ - " Ἁ ν 

λάμβανε τοῖς πετάλοισι" καλὸς τέϑνακε μελικταὰς. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
3 . ᾽ 

“δόνες αἷ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις. 
"» - 2 , μην 2 ’ νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ᾿Δρεϑοίσας, 

Ο’ ’ὔ ’ ς , [7 . ἃ 

οττι Βίων τέϑνακεν ὁ βουκόλος, οττι συν αὐτῷ 

καὶ τὸ μέλος τέϑνακε καὶ ὥλετο ΖΙωρὶς ἀοιδά. 
»; Ά -" » ἊΣ 

ἄρχετε Σικελικαιὶ τῷ πέενϑεος ἀρχετε [Μοῖσαι. 

Στρυμόνιοι μύρεσϑε παρ᾽ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι, 
καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένϑιμον ὠδᾶν, 
οἷαν ἐν ὑμετέροις ποτὲ κήδεσι γῆρυς ἄειδεν. 
εἴπατε δ᾽ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις 

Βιστονίαις Νύμφαισιν ,«ἀπώλετο ΖΙώριος ᾿Ορφεύς."" 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

Κεῖνος ὃ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, 
οὐκέτ᾽ ἐρημαίῃσιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ἄδει, 
ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος “ηϑαῖον ἀείδει. 



ΙΝΟΕΒΤΟΒΌΝ 

δ ὃ᾽ ἑ ᾿ ἣν κ . ’ Γ ’ 

ὥρξεα στίν ἀφῶώνα. καὶ αἱ βὸὲες αἵ ποτε γαυρῶς 
, ,) Ν 3 5, , 

πλαζόμεναι γοαοντι καὶ οὐκ ἐϑέλοντι νέμεσϑαι. 
ω Ἢ Α -» ἤ "ὕ ΕΞ 

ἀρχὲέτε Σικελικαὶ τῷ πενϑεος ἄρχετε [Μοῖσαι. 
“« ’ ", ἃ ’ 9 Α 3 ΄ 

Σιεἴο Βίων ἔκλαυσε ταχυν μόρον αὕτος “πόλλων. 
" Π δ» , ἤ ’ δ , , . 

καὶ Σάτυροι μυροντὸ μελαγχλαινοί τε Πρίηποι 
Ἀ ν -" πων ’, Ν, ψ ψν 

καὶ Πανὲς στοναχευντι τὸ σον τέλος. αἵτε καϑ υλὰαν 
Σν 2 ΄ δ φ. 

Κρανίδες ὦδύυραντο, καὶ υδατα δάκρυα γέντο. 
2 , 3 2ς ἢ ἰχ » 

χω δ΄ ἐν πέτρῃσιν ὀδύρεται, οττι σιωπῇ 
9 ’ Ξ Ἁ ἃ , » ΝΟΥ ’ 

κούκέετι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ᾽ ἐπ᾿ ὁλέϑρῳ 
δέ ὃ ι Ξ ᾿ ᾿ δ᾽ ἈΝ ᾿ ἀρ γο ἔν δι 
ἐνδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ΄ ἄνϑεα παᾶαντ΄ ἐμαρανϑη. 

’ 3 ᾽ Χ ͵ 3 , ,΄ 
μαλὼν οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλαγος. οὐ μέλι σίμβλων,. 

3 » ΄ 2 Ἁ κ΄ 

κάτϑανε δ᾽ ἐν κηρῷ λυπευμεένον᾽ οὐκέτι γὰρ δεῖ 
- ’ - -» ᾿ ΄ 9 Ἁ -» 

τῷ μέλιτος τῶ σὼ τεϑνακοτος αὕὗτο τρυγασϑαι. 
» τι ᾿ -" , » , “« 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε οῖσαι. 

Οὐ τόσον εἰναλίῃσι παρ᾽ ἠόσι μύρατο δελφίν., 
οὐδὲ τόσον ποκὰ κλαῦσεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ἀητός. 
ἀλκυονὶς δ᾽ οὐ τόσσον ἐπ᾽ αἴγεσιν ἴαχε κῆυξ, 

οὐ τόσον οἰονόμοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ᾿Δοῦς 

ἵπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὕρνις. 
ὅσσον ἀποφϑιμένοιο κατωδύραντο Βίωνος 

ἀδονέίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἄς ποκ᾽ ἔτερπεν, 

ἃς λαλέειν ἐδίδασκε. καϑεζόμεναι δ᾽ ἐπὶ πρέμνοις 

ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον᾽ αἵ δ᾽ ὑπεφώνευν 

ὄρνιϑες" ..λυπεῖσϑ᾽ αἱ πενϑάδες; ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς." 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

οὐδὲ τόσον ϑρήνησεν ἀν᾽ ὥρεα μακρὰ χελιδών, 

"» οι ΞΘ " ὦ 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

5.οαἱ ΄ ᾿π 7 ΄ 3 
οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὲ κύμασι κηρύλος ἀδεν. 

ΒΩ »Ὄ " -»" 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

δ0 

ΤΡΥΠ,1,. 1. (ΙΌΒΟΗ. ΠῚ.) 

δ᾽ Τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόϑητε; ΄ ὑπ τα ᾿Ξ ῇ , ͵ τίς δ᾽ ἐπὶ σοῖς καλάμοις ϑησει στομα:; τίς ϑρασὺς οὔ-- 

τῶς:; 
εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ γείλ ὶ τὸ σὸν ἁ 
ΝΣ 7 9 πνέξιίξι τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ασϑμα, 

3 -ν “ “ ἄχῶ δ᾽ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βοσκετ᾽ ἀοιδᾶς 
᾿ ’ 3 ’ 

; Πανὶ φέρω τὸ μελισμα; τάχ᾽ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι 
ν᾿... ν- Γ τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πέ χ καὶ τῷ πεένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
ἤ δῦ ΄ ὶ ἥ ) ὃ Κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν τέλος, ἄν ποκ᾽ ἔτερπες 

00 

θ5 

ἑξομέναν πρὸς σεῖο παρ᾽ ἠϊόνεσσι ϑαλάσσας. 
οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο" τὸν μὲν ἔφευγεν 
α καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ᾽ ἄδιον ἔβλεπεν ἄλμας. 
καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάϑοισιν 
ἔξετ ἐρημαίῃσι, βοᾶς δέ τι σεῖο νομεύει. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
΄ ΄ .ἢ ΄ 8 Παντά τοι ὦ βούτα συγκάτϑανε δῶρα τὰ "Μοισᾶν, » : ἤ ͵ παψθενικὸν ἐθόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, 

» “- μ ’ καὺ στυγνὸν περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔροωτες. κ κ Ἂ κ κ κ κ κ 
ἃ Κύπρι λέει δὲ ) πλέον ἢ τὸ : φθ, φιλξὲι δὲ πολὺ πλέον ἡ τὸ φίλημα, 

Ἁ " 3 ΄ το πρῶαν τὸν ἤδωνιν ἀποϑνάσκοντα φίλησεν. 
Ἁ -" ᾽ ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε ΜὨοῖσαι. 

’ -»Ὕ ’ 3 Σ ῦ ) Τοῦτο τοι ὦ ποταμῶν λιγυρῶτατε δεύτερον ἄλγος, 
{ τοῦτο “Μέλη νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος 

τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, καί σε τονε 
μύρασϑαι καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι ῥεέϑροις. 
πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα" νῦν πάλιν ἄλλον 
υἱέα δακρύεις, καινῷ δ᾽ ἐπὶ πένϑεϊ τάκῃ. 

ἄρχετε Σκελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
Ἴ Κ᾿ Ν 5 ἴ ᾿ ) ἄμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι, ὃς μὲν ἔπινε 

ΒΌΘΟΙ, ΘᾺ. 
8 

μαακαττο τατσσ αμηβ. αν - τνσακυσαμαιμῦ᾽ροι ἡπαρ υρ υυυυαυὕυὐἘηὴσ..͵: συαῦτηιυυἡ ὑὑαὰ υτηυυῶιΙηὕ ΣΥΕΡΜΔᾶεπυυύἁἑκᾶιῊηε σττυτυτι- 

-ὧ τ 

φιλίας, νι. 

ἈρυΣ Ὡς. ὁ τῷ ΚΣ ἼΣς νον ς τ ρϑνα. σοὶ πὶ πρτιπονεῖς. 
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Παγασίδος κράνας: ὃ δ᾽ ἔχεν πόμα τᾶς ᾿Δρεϑοίσας. 

χὼ μὲν Τυνδαρέοιο καλᾶαν ἄεισε ϑύγατρα 

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ ᾿4τρείδαν Μενέλαον 80 

κεῖνος δ᾽ οὐ πολέμους - οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ᾽ ἔμελπε: 

καὶ βούτας ἐλίγαυνε καὶ ἀείδων ἐνόμευε, 

καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ αδέα πόρτιν ἄμελγξε: 

καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα. καὶ τὸν πάρουν 

ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ἤρεε τὰν ᾿Αφροδίταν. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

Πᾶσα Βίων ϑρηνεῖ σε κλυτὴ πόλις Ε ἄστεα πάντα. 

"Ἄσκρη μὲν γοάει δὲ πολὺ πλέον Ἡσιόδοιο" 

Πίνδαρον οὐ ποϑέοντι τόσον Βοιωτίδες ὕλαι 

οὐ τόσον ᾿“λκαίῳ περιμήνατο “έσβος ἐραννα᾽ 

οὐδὲ τόσον τὸν ἀοιδὸν ἐμύρατο Τήϊον ἄστυ" . 

σὲ πλέον ᾿Αρχιλόύχοιο ποϑεῖ Πάρος" ἀντὶ δὲ Σαπφοῦς 

εἰσέτι σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται ἃ Μυτιλανα. 

κ Ν " κ " " " " 

« χ . κ . " " " 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

" κ 

Ν " 

Ἂκ κ 

. κ 

’ 4 9 Ἁ ᾽ ’ 

ἐν δὲ Συρακοσίοισι Θεόκριτος᾽ αὐτὰρ ἐγῶ του 
΄ 

᾿ἀὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος: οὐ ξένος ὠδᾶς, 

ἀἀμάμις 

πάντες ὕσοις καπυρὸν τελέϑει στομὰ βωκολιασται 
2 ’ 

ὧκ μοισῶν σέο πότμον ἀνακλαίουσι ϑανόντος. 

ἊΣ ὺ Σά ος" ἐν δὲ Κυδωσιν 
κλαίει Σικελίδας τὸ Σάμου κλέος" ἕν ἶ 

΄ωἹ ὺν ὅ αιδρὸς ἰδέσϑαι 
ὃ πρὶν μειδιόωντε σὺν ὄμματι φαιῦθος , 

δάκουα νῦν “υκίδας κλαίων χέει" ἕν τὲ πολίταις 

᾿ 
- «᾿ . ἡ 

Τοιοπίδαις ποταμῷ ϑρηνεῖ παρ 'ἅλεντι Φιλητας: 

11 

120 

130 

΄ ἤ Ε Γ ΄ α΄ Φαρμακον ηλϑε Βίων ποτὶ σὸν στόμα φαρμακοειδές. 
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βουκολικᾶς ἀλλ᾽, ἄντε διδάξαο σεῖο μαϑητᾶς, 
κλαρονόμος μώσας, τᾶς ΖΦΙωρίδος" ἅ με γεραίρων 
ἄλλοις μὲν τεὸν ὄλβον. ἐμοὶ δ᾽ ἀπέλειπες ἀοιδάν. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

Αἰαῖ ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται. 
ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ᾽ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηϑον, 
ὕστερον αὖ ξώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι" 
ἄμμες δ᾽ οἵ μεγάλοι καὶ καρτεροί, οἵ σοφοὶ ἄνδρες, 
ὁππότε πρᾶτα ϑάνωμες. ἀνάκοοι ἐν χϑονὶ κοίλᾳ 
εὕδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. 
καὶ σὺ μὲν ὧν σιγᾷ πεπυκασμένος ἔσσεαι ἐν γᾷ, 
ταῖς Νύμφαισι δ᾽ ἔδοξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ἄδειν. 
πῶς δ᾽ ἐγὼ οὐ φϑονέοιμι; τὸ γὰρ μέλος οὐ καλὸν 

ἄδει. 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 11 

πῶς τεὺυ τοῖς χείλεσσι ποτέδραμε κοὐκ ἐγλυκάνϑη; 
τίς δὲ βροτός, τοσσοῦτον ἀνάμερος ὡς κεράσαι τοι 
ἢ δοῦναι λαλέοντι τὸ φάρμακον, οὐ φύγεν ὠδάν; 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένϑεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
ς πω ωνε, ϑδκυυζ να σοῦ δο θυ Σδονς δλ, δϑ πολιδνορ.. 

᾿Δλλὰ Δίκα κίχε πάντᾳ. ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ πένθεϊ τῷδε 
δάκρυσι καὶ τεὸν οἶτον ὀδύρομαι. εἰ δυνάμαν δέ, 
ὡς Ὀρφεὺς καταβὰς ποτὶ Τάρταρον, ὥς ποκ᾽ Ὀδυσ-- 

: σεύς. 
ὡς πάρος ᾿Δλκείδας, κἠγὼ τάχ᾽ ἂν ἐς δόμον ἦλϑον 
Πλουτέος, ὥς κέ σ᾽ ἴδοιμι. καὶ εἰ Πλουτῆι μελίσδῃ, 125 
ὡς ἂν ἀκουσαίμαν. τί μελίσδεαι. ἀλλ᾽ ἔτι Κῶρα 
Σικελικόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βουκολιάξευ. 
καὶ κείνα Σικελά. καὶ ἐν Αὐἰτναίαισιν ἔπαιξεν 
ἀόσι., καὶ μέλος ἦδε τὸ Δώριον: οὐκ ἀγέραστος 
ἐσσεῖϑ᾽ ἃ μολπά, χὼς Ὀρφέϊ πρόσϑεν ἔδωκεν 

9 
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κειαν 
ἁδέα φορμίξοντι παλίσ

συτον μον ται ἐἶριῳ 

σιν. εἰ δὲ τι κηγῶν 

καὶ σὲ Βίων πέμψει τοῖς ὥρε ἤγα ὅι 

συρίσδων δυνάμαν παρὰ Πλουτέϊ κ᾽ αὐτὸς ἄειδον. 

ἯΝ 

[ἀγ}}. ἢ. (ΤἸΒΟΘΟΓ. ,98 

Ἧ ὡ  ! ἀν δ  σ Ε 

Εὐνείκα μ᾽ ἐγέλασσε ϑ
έλοντά μιν ἁδὺ φυλήσαι, 

καί μ᾽ ἐπικεφτομέοισα τάδ᾽ ἔννεπεν᾽ »Ἔφρ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο. 

βουκόλος ὧν ἐϑέλεις
 μὲ κύσαι τάλαν; οὐ μεμάϑηκα 

ίλεα ϑλίβειν. 
οἔκως φιλέειν ἀλλ᾽ ἀστικὰ χξ 

, 

ἘΝ μῶ | ηδ΄ ἐν ὀνείροις. ὅ 
μὴ τύγε μευ κύσσῃς τὸ

 καλὸν στόμα ι 
Ξ 

οἷα βλέπεις . ὁπότ᾽ αὖ λαλέεις : ὡς ἀστικ
ὰ παίδσ ορᾷ 

ὡς τρυφέρ ̓ αἰκάλλεις. ὡς κωτίλα ῥήματα 
φράσ είς" 

ὡς μαλακὸν τὸ γένει
ον ἔχεις. ὡς ἁδέα χαίταν. 

χείλεα τοι νοσέοντι: χέρες δέ τοι ἐντὶ μέλαιναι; 
᾿ (ς 

καὶ κακὸν ἐξόσδεις. ἀπ᾽ ἐμεῦ φύγε, μή μὲ μ
ολυνῃβ. 

τοιάδε μυϑίξοισα τρὶς εἰς ἑὸν ἔπτυδε 
κόλπον, ἡ 

καί μ᾽ ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς π
οτὶ τὼ πόδε συνεχὲς εἰθὲ 

γεέξονι μυχϑίξοισα καὶ 
ὄμμασι λοξὰ βλέποισα, 

καὶ πολὺ τᾷ μορφᾷ ϑη
λύνετο. καί τι σεσαρός 

καὶ σοβαφόν, μ ᾿ ἐγελασσεν. ἐμοὶ δ᾽ ἄφαρ ἔξεσεν αἷμα, τ 

καὶ χρόα φοινίχϑην ὑπ
ὸ τὥλγεος ὡς ῥόδον ἔ

ρσᾳ. 

χὰ! μὲν ἔβα! μὲ λιποῖσα᾽ φέρω δ᾽ ὑποκάρδιον ὀρ
γᾶν, 

ὅττί με τὸν χαρίεντα κ
ακὰ μωμήσαϑ' ϑεαίψε.

 

ποιμένες. εἴπατέ μοι τὸ κρήγυον" οὐ κεὐὸς ἐβμεὶ Ἵ 

ἀρά τιβ ἐξαπίνας μὲ ϑεὸς βοοτὸν ἄλλον 
ἔτευξε; 

καὶ γὰρ ἐμοὶ τὸ πάρο
υϑεν ἐπάνϑεεν ἁδὺς ἴουλος 

ὡς κισσὸς ποτὶ πρέδμωνον 
- ἐμὰν δ᾽ ἐπύκαξεν ὑπήναν; 

χαῖται δ᾽ οἷα σέλινα περὶ κροτάφοισι κέχυντο, 
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καὶ λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι λάμπε μελαίναις᾽ 

ὄμματά ΠῚ γὰ αυκᾶς χαροπώτερα πολλὸν ᾿Αϑάνας, 25 

καὶ δέμας αὖ πακτᾶς λιπαρώτερον, ἐκ στομάτων δέ 

ἔρρεξ μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἢ μέλι κηρῶ. 

ἁδὺ δέ μοι τὸ μέλισμα, καὶ ἣν σύριγγι μελίσδω. 

κὴν αὐλῷ δονέω, κὴν δώνακι. κὴν πλαγιαύλῳ. 

καὶ πᾶσαι καλόν μὲ κατ᾽ ὥρεα φαντὶ γυναῖκερ, 80 

καὶ πᾶσαί με φιλεῦντι" τὰ δ᾽ ἀστικά μ᾽ οὐκ ἐφίλησεν, 

ἀλλ᾽, ὅτι βουκόλος ἐμμὶ, παρέδραμεν. ἡ οὔποτ᾽ 

ἀκούει. 

χῶ καλὸς ὡς Διὸς υἱὸς ἐν ἄγκεσι πόρτιν ἔλαυνεν ; 

οὐκ ἔγνω δ᾽. ὅτι Κύπρις ἐπ᾽ ἀνέρι μήνατο βούταᾳ 

καὶ Φρυγίοις ἐνυμευσεν ἐν ὥρεσι., καὺ τὸν ᾿Αδωνιν 535 

ἐν δρυμοῖσι φίλησε καὶ ἐν δρυμοῖσιν ἔκλαυσεν; 

Ἐνδυμίων δὲ τίς ἦν; οὐ βουκόλος: ὄντε Σελάνα 

βουκολέοντα φίλησεν, ἀπ᾽ Οὐλύμπω δὲ μολοῖσα 

λάϑριον ἀν νάπος ἤλϑὲ καὶ εἰς ὁμὰ παιδὶ κάϑευδε. 

καὶ τὺ Ῥέα κλαίεις τὸν βουκόλον. οὐχὶ δὲ καὶ τύ 40 

ὦ Κρονίδα διὰ παῖδα βοηνόμον ὕρνις ἐπλάγχϑης ; 

Εὐνείκα δὲ μόνον τὸν βουκόλον οὐκ ἐφέλησεν, 

ἃ Κυβέλας χρέσσων καὶ Κύπριδος ἠδὲ Σελάνας. 

μηκέτι μηδ᾽ ὦ Κύπρι τὸν ἀδέα μήτε κατ᾽ ἄστυ 

μήτ᾽ ἐν ῦρει φιλέοι, μούνη δ᾽ ἀνὰ νύχτα καϑεύδοι. 4 

[ἀ}}1. ΠΙ. (Τοοεν. ΧΧΙ,) 

λυ ὃ Ὁ. 

ὃ ’ , Γ , ’ 3 , 

4 πενία Διοόφαντε μόνα τὰς τέχνας ἕγειθεέι- 
᾽ Ά - ͵ “ Ν 

αὐτὰ τῶ μόχϑοιο διδάσκαλος οὐδὲ γὰρ εὕδειν 
᾽ 4 Λ 

ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι, 

- “τς τς Ὁ ὦ. ὉΦ»..... 

τα οὐδισίς» κου, ὐκού νον» ναι, δ, ἀὐδού δ δμρ ὦ 46.......00. ϑψ... ὡτνῦϊ ...».. 

ντο πάρα τις 
----- - 
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Ἢ 9.» ’, , 
: ᾿ ᾿ , Φ' " 

κἂν ὀλίγον νυκτὸς τις ἐπιμυσόσησι. τὸν ὕπνον ξὺ γὰρ ἂν εἰκάξαις κατὰ τὸν νόον᾽ οὗτος ἄριστος 

" , ν ; , ͵᾿ - 
Η Η͂ - , ς 7 Ἶ ᾽ δ᾽. - 

αἰφνίδιον ϑορυβεῦσιν ἐπιπτάμεναι μελεδῶναι. ἐστὶν ὀνειροκρίτας. ὁ διδασκαλὸς ἔστι παρ ᾧ νοῦς. 

2 , 9 - ς - Ξ- 
’ Ἁ - Ἃ " 

Ἰχϑύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες, ἀλλ᾽ ὡς καὶ σχολά ἐστι --- τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχου τυβ 

στρωσάμ ; ον ὑπὸ πλ ἴς ; [ ἐν φύλλ ὶ χύυ δὲ χκαϑεύδ 
ρωσάμενοι βρύον αὐον ὑπὸ πλεκταῖς καλυβαισι; κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κυματι μηδὲ καϑευσῶν, 

, , "» , Ὁ ἘΝ ΄ ᾿ ᾽ " 3 Ν 2 "» Ν .“Ὥι “ Η μα ὁ 

κεκλυμένοι κούτῳ τῷ φυλλίνῳ ἐγγυϑι δ᾽ αὐτοῖν ἀδὼν ἐν δρυμῷ . τὸ δὲ λυχνιον ἐν πρυτανείῳ" 

χ τα: , ᾿ 
Ἅ 2 ’ Γ Ὁ ’ 

κεῖτο τὰ τᾶς ϑήρας ἀϑληματα. τοὶ καλαϑίσκοι., φαντὶ γαρ ἀγρυπνίαν ταδ᾽ ἔχειν -- ἕλε δὴ ποτὲ 

᾿ ͵ » Η͂ 

: 

τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα, νυχτὸς 

ς “4 , ᾿ 
-ν Ἥ 

“ 

δρμιαὶ κύρτοί τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινϑοι; ὄψιν, πᾷ τοι ἔοικε λέγειν. μανύεν ἑταίρῳ. 

’ “ 
’ὔ 

᾿, 

μήρινϑοι κώπα τε γέρων τ᾽ ἐπ᾽ ἐρείσμασι λέμβος" δειλινὸν ὡς κατέδαρϑον, ἐν εἰναλίοισι πονοισιν 

, ᾽ν τ ΄ ᾿ ᾽ 
3 Ἢ , Ἢ »" ᾽ ἰχι 

νέρϑεν τᾶς κεφαλᾶς φορμος βραχύς. εἷμα τάπης τε. - οὐκ ὴν μὰν πολύσιτος. ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρα; 

ε Ξ- ς - ς - Ξ « 
» Ἁ Γ 3 5 , 

οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὃ πᾶς στόλος, οὗτος ὁ πλοῦτος. εἰ μέωνῃ; τὰς γαστρος ἐφειδόμεϑ' -- εἶδον ἐμαυτὸν 

3 ΨῚ ᾽ , ΓΙ: 3 
“" ῇ ΨΥ, 

οὐδὸς δ᾽ οὐ κλήϑραν εἶχ᾽, οὐ κύνα᾽ πάντα περισσά, α' ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα, καϑεξόμενος δ᾽ ἐδόχξυον 

[4 ᾽ , Κ ’; ς ’, ; 

᾿ 

πάντ᾽ ἐδόκει τήνοις" ἃ γὰρ πενία ὄφας ἐτήρει. ἰχϑύας, ἐκ καλάμων δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδαν. 

9 ς, 3 “Ὄ ᾿ , 
- »" γι ᾿ Ω'᾽ 

οὐδεὶς δ᾽ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν" ἃ δὲ παρ᾽ αὐτάν καί τις τῶν τουφερῶν ὠρέξατο" καὶ γὰρ ἐν ὑπνοιβ 

, ΄ ᾿ ’ ἡ » ἥ » Υ͂ ᾿ 3 ἣ 

ϑλιβομέναν καλύβαν τραφερᾶν προσεναχὲ ϑάλασσα. ὶ πᾶσα κύων ἄρκτον μαντεύεται. ἔχϑυα κήγῶν. 

ΕΣ Ν ’ ο ΄ ᾿»; “ ᾿ « . ’ ἤ π Δ - 

κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας, χὼ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο; καὶ θξὲν αἷμα. 

ι 43 Ὁ τς ΩΡ ᾧ , 
ἃ - " 9 ᾽ ᾿ , 

τοὺς δ᾽ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δέ ᾿ τὸν κάλαμον δ᾽ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἰχον 

᾿" 
» - ἡ ».»» 

ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεϑον αὐδᾶν. τῷ χέρε τεινομένω περικλῶν νέμον εὐρυν ἀγῶνα. 
-" 

Ἁ 9 
Υ̓ 

ΑΛΙΕῪΣ Ζ4' πῶς μὲν ἕλω μέγαν ἰχϑυν ἀφαυροτέροισι σιδαροις: 

ἢ 
5. ὃ , » , “Ὁ κα 

εἶϑ᾽ ὑπομιμνασκῶν τῶ τρῶματος ἠθὲβμ ἔνυξα, 
ῇ 

3 . 

καὶ νύξας ἐχάλαξα, καὶ οὐ φεύγοντ᾽ ἐνέτεινα. 
Ε 

9 ἤ -»Ὕ 

ἤνυσ᾽ ἑλὼν τὸν ἄεϑλον, ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχϑῦν, 

πάντά γέ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον᾽ εἶχε δὲ δεῖμα. 

μήτι Ποσειδάωνι πέλει πεφιλημένος ἰχϑῦς 

ΨΡ δ » Ἐπ , ἤ ᾿ ἰχκὰ Ἁ ἤ ᾿ 

εὐδοντ᾽ ὦ φίλε πάντες. ὁ6οι τὰς νύκτας ἔφασκον 
-»" ΄ ΄Ὸ 

τῷ ϑέρεος μινύϑειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς. 
ως, ,» ΗΝ ᾽ , ΄ 

ἤδη μυρί ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς. 
Ἁ ’ Ἁ -» ΄ Ὑ 

ἡ λαϑόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνων ταὶ νύκτες ἔχοντι. 55 
3 , 

Ἴλιον ᾿Δμφιτρίτης. τα τοὺ 
αὐ ἈΝ : ΑΔ4ΙΕΥ͂Σ Β. ' δυτο ἃ . ἢ τάχα τᾶς γλαυκᾶς κειμήὴ 

“πῳφ.. ἀλίως μέμφῃ τὸ καλὸν δέρος: ὐ γὙκρ ὁ Ἐδιρὸς ἠρέμα δ᾽ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα, 

ρῆρνής ψρόβερω παρεβα ΤῸΝ τὼν δρόμον" ἀλλὰ τὸν ὑπνον μὴ ποτὶ τῶ στόματος τὠγκίνια χρυσὸν ἔχοντι. 

α φροντὶς κοπτοισὰα μακρᾶν τὰν νυχτὰ ποιξῖ τοι. καὶ τὸν μὲν σπεύσας κ᾽ ἀνάγαγον εὐσπείρατον. 

: ΑΔΙΕΥΣ ΑἍ“. ὥμοσα μηκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα ϑεῖναι; 

᾿49᾽ ἔμαϑες κρίνειν πόκ᾽ ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον. ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν. 

οὔ σε ϑέλω τὠμῶ φαντάσματος ἥμεν ἄμοιρον. ταῦτά μὲ κἀξήγειρε. τὺ δ᾽ ὦ ξένε λοιπὸν ἔρειδε 

ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίξευ. τὰν γνώμαν᾽ ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα ταρβώ. 
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44ΙΕΥΣ Β. 

καὶ σύγε τί τρέσσεις: οὐκ ὥμοσας᾽ οὐδὲ γὰρ ἰχϑὺῦν 
χρύσεον ὡς ἴδες εὕρες, ἴσα δ᾽ ἠν ψεύδεσιν ὄψις. 

εἰ --- μὴ γὰρ κνώσσων -- τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύεις δὲ 
Ὄλπις τῶν ὕπνων. ξάτει τὸν σάρκινον ἰχϑῦν, 
μὴ σὺ ϑάνῃς λιμῷ κἀπὶ χρυσοῖσιν ὀνείροις. 

[4}}}. ΠΥ, (ΤἸβροεγ. ΧΙΧ,) 

ΚΝ ῃ 5 ὁ πτ᾽ ἢ Ὁ. 

Τὸν κλέπταν πότ᾽ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα 
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον., ἄκρα δὲ χειρῶν 
δάκτυλα πάνϑ᾽ ὑπένυξεν. ὃ δ᾽ ἄλγεε καὶ χέρ᾽ ἐφύση 
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ᾽ ᾿ἀφροδίέτα 

δεῖξέ τε τὰν ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅττί γε τυτϑόν 
ϑηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ. 
χὰ μάτηρ γελάσασα᾽ τί δ᾽; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσσαις, 

ὡς τυτϑὸν μὲν ἵης. τὰ δὲ τραύματα ἁλίκα ποιεῖς; 

[ἀ}}}. Υ, (ΤἸποοεν. ΧΧΠΠΙ,) 

Ἢ ρφραστή ς. 

᾿Δνήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος ἤρατ᾽ ἐφάβω 
τὰν μορφὰν ἀγαϑῶ. τὸν δὲ τρόπον οὐκέϑ᾽ ὁμοίω. 
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ἕν ἅμερον εἶχε; 
κοὺύκ ἤδει τὸν Ἔρωτα, τίς ἠν ϑεός. ἁλίκα τόξα 
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ καὶ Δία βάλλει" 
πάντα δὲ κἀν μύϑοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής. 

8 
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οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύϑιον., οὐκ ἀμάρυγμα 
χείλεος, οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας. οὐ ῥόδα μάλων, 
οὐ λόγος, οὐχὶ φυλάματ᾽ ἐκούφιξον τὸν ἔρωτα. 
οἷα δὲ ϑὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύησι κυνάγως, 10 
οὕτως πάντ᾽ ἐποίει ποτὶ τὸν βφοτόν᾽ ὥρια δ᾽ αὐτῷ 
χείλεα καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀνάγκας" 
τᾷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο. φεῦγε δ᾽ ἀπὸ χρώς 
ὃ πρὶν τοῖς ῥέϑεσιν περικείμενος. ἀλλὰ καὶ οὕτως 
ἦν καλός" ἐξ ὁ ὀργᾶς ἐρεϑέξετο μᾶλλον ἐραστᾶς. 
λοέσϑιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς Κυϑερείας, 
ἀλλ᾽ ἐλϑὼν ἔκλαιε ποτὶ σευγνοῖσι μἰελάϑροις, 
καὶ κύσε τὰν φλιᾶν, οὕτω δ᾽ ἀντείνετο φωνᾷ" 

»" ἄγριε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάϑρεμμα λεαίνας, 
λάϊνε παῖ καὶ ἔφωτος ἀνάξιε . δῶρά τοι ἦλϑον 20 
λοίσϑια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βφόχον᾽ οὐκέτι πὰρ σέ 
κῶρε ϑέλω αὐτίς ποχ΄. ὁρώμενος ἀλλὰ βαδίζω, 
ἔνϑα τύ μευ κατέχρινας ᾿ ὅπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπόν 
ξυνάν, τοῖσιν ἐρῶσι τὸ φάρμακον ἔνϑα τὸ λᾶϑον. 
ἀλλὰ καὶ ἣν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος ἀμέλξω, 10 
οὐδ᾽ οὕτως σβέσσω τὸν ἐμὸν πόϑον. ἄρτι, δὲ χαίρειν 
τοῖσι τεοῖς προϑύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον. 
καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραένει" 
καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾷ" 
καὶ κάλλος καλόν ἐστι τὸ παιϑεχαμ, ἀλλ᾽ ὀλίγον ξῇ. 
ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανίκα καὶ τὺ φιλάσεις. 
ἁνίκα τὰν κραδίαν ὁ ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις. 
ἀλλὰ τὺ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον᾽" 
ὁππόταν ἐξενϑὼν ἡ ἠρτημένον ἕν προ. ϑύροισι 
τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή με παρένϑῃς, 

λευκὸν τὸ κρένον ἐστί, μαραίνεται ἁνίκα πίπτει. 
ἃ δὲ χιὼν λευκά, καὶ τάκεται ἁνίκα παχϑήῆ. 
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. Ἂ Ἁ ΄ 

; ΐ : ακρυ 
στᾶϑι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον - ἐπισπείσας δὲ 

τὸ ὃ 0 
: 

’ 2 δ ὧν 

ῦ ἃς σχοίνω με καὶ ἀμφίϑες ἔκ ῥεϑέων σὰ 

τ ηροοῃινόμρρ εν ὸ δ᾽ αὖ πύματόν μὲ φίλασον, 4 
ἵ ὶ κρύψον μὲ.τ ἰ 
εἵματα καὶ κρ : ᾿ θωσο 

μὲν νεκρῷ χάρισαι τὰ σὰ χείλεα. μή μὲ φοβ ἧς 

οὐ δύναμαι σίνειν σε. διαλλάξεις μὲ φιλάσας. 

7σό ᾿ , ἔρωτα. 
χῶμα δέ μοι χῶσον τι. τὸ μεῦ οὐθρῆρ, ̓ ροῆεν δ} 

, , ; δ κ : 
κἂν ἀπίῃς: τόδε μοι τρὶς ἐπαίασον" ὦ φί ὀρώρει 

ὕτο᾽ ὲ . ὦ 
᾿ν δὲ ϑέλῃς. καὶ τοῦτο᾽ καλὸς δέ μο 

᾿ ἑταῖρος. : 
΄ 

“ὦ ᾿’ 
ῶ 

άψον καὶ τόδε γράμμα; τὸ σοῖς τούχοισι χαραξ 
ες , πα- 

λαβὲ ἔ ἔκτεινεν. οδοιπορὲ; μῆ 
τοῦτον ἔρως 

ροδευσῃς: 
' χ εἶ ἑταῖ- ; ᾿ εἶχεν ἕτ 

κλλὸ ; λέξον᾽ ἀπηνὲξα ἀλλὰ στὰς τὸδὲε λὲξ ἡ 

θ0ν. τω 
3 ’ 

ἱἷ τοίχω 
τῷ δ᾽ εἰπὼν λέϑον εἷσεν, ἐρεισάμενος δ΄ ἐπὶ τούχ 

40 

ἄχρις ον ὀῆθᾷ 

μοι λεπτὰν σχοινῖδα. βρόχον δ᾽ ἔμβαλλε τραχηλῷ 
ἢ ᾿ ἐσ. “ἢ Υ͂ 8, 

τὰν ἕδραν δ᾽ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδὸς - ἠδ ΠΑ μεδινός 

νι , Ἁ Ἁ 5 

ὦ ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ὥϊξε ϑύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἰδὲν 

αὐλᾶς ὃ ίας ἠρτημένον. οὐδ᾽ ἐλυγίχϑη 

τρτρρδνεῤθεφν των, σάν ΣμΡ 1λλ᾽ ἐπὶ νεκρῷ τὰν ψυχάν, οὐ κλαῦσεν ἕον φόνον, ἀλλ ἔπ “Ῥρῇ 

᾿ γ βαῖ ἀϑλα 
εἵματα πάντ᾽ ἐμίανεν . ἐφαβικὰ βαῖνε δ᾽ ἐς αὖ 

ἡ : ὶ τῇ λων ἐπεμαΐίετο λουτρῶν: σίων. καὶ τῆδε φίλων ἕπεμ ' 

ΤΥ τῶ οὐδνὴ ὺν ὕβοισε᾽ λαϊνέας δὲ 
καὶ ποτὶ τὸν ϑεὸν ἦνϑε: τὸν υβρι του οὐνναθβῇ 

ὕ ᾿ τῷ ὑπε ἵπτατ᾽ ἀπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα" τῷ δ᾽ ἐφ 0 
95.ϑ “ἡ ͵ Ξ 

ἅλατο καὶ τὥγαλμα,, κακὸν δ᾽ ἔκτεινεν ἔφαβον" 
Ἁ ΩΣ ΄ νᾶ" 

νᾶμα δ᾽ ἐφοινέχϑη᾽ παιδὸς δ᾽ ἐπενάχξτο τσϑι 

, - ὃ γὰ ὃν ἐφονευϑη. »χαέρετε τοὶ φιλέοντες" ὁ γὰρ μισῶν ἫΝ " ἐν 65 ᾿ 

υ Ι δε δικαξειν. στέργετε δ᾽ οἷ μισεῦντες᾽" ὁ γὰρ ϑέεορ οὐδὲ 

ὸν λό χ ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν. ὅυ 
γεισοπόδων. φοβερὸν λόχον ἀπτὲτ ἀπ 

θυ 

ΡΥ. ΝΟ νΊ. (ΤΉΕΟΟΘΗ. ΧΧΠΙ. ΒΙΟΝ. ΧνῸ 128 

[4}}}. ΥἹ, (Βίοι. ΧΥ.) 

Ἐπιϑαλάμιος ᾿Αχιλλέως καὶ Ζηιδαμ εέας. 

ΜΥΡΣΩΝ. 
ἡῇς νύ τί μοι Δυκίδα Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν, 
ἱμερόεν γλυκύϑυμον ἐρωτικόν. οἷον ὃ Κύυκλωψ 
ἄεισεν Πολύφαμος ἐπ᾽ ἠόνι τᾷ Γαλατείᾳ; 

ΖΔΦΥΚΙΖ4Σ. 
κἡμοὶ συρίσδεν Μύρσων φίλον ἀλλὰ τί μέλψω; 

ΜΥΡΣΏΦΝ. 
Σκύριον ὃν Τυκέδα ξαλώμενος δες ἔρωτα, 
λάϑρια Πηλεέδαο φιλάματα. λάϑριον εὐνάν, 
πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὁμῶς δ᾽ ἐψεύσατο μορφάν 
καὶ νόμος ἐν κώραις “υκομηδίσιν οὐκ ἀλεγοίσαις. 
οὐδ᾽ εὕδειν κατὰ παστὸν ᾿Δχιλλέα ΖΔηιδαμείας. 

ΦΥΚΊΜΑΩΣ,. 
“ἅρπασε τὰν Ἑλέναν πόϑ᾽ ὃ βουκόλος, ἄγε δ᾽ ἐς Ἴδαν, το 
Οἰνώνῃ κακὸν ἄλγος. ἐχώσατο δ᾽ ἃ “ακεδαίμων 
πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν ᾿ἡχαϊκόν, οὐδέ τις Ἕλλην, 
οὔτε Μυκηναίων οὐτ᾽ Ἤλιδος οὔτε “ακώνων, 
μεῖνεν ἑὸν κατὰ δῶμα, φέρον δὲ σὺν αἰνὸν Ἴἥρηα. 
λάνϑανε δ᾽ ἐν κώραις “υκομηδέσι μοῦνος ᾿Δχιλλεύς, τό 
εἴρια δ᾽ ἀνθ᾽ ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκᾷ 
παρϑενικὸν κόρον εἶχεν, ἐφαίνετο δ᾽ ἡῦτε κώρα" 
καὶ γὰρ ἴσον τήναις ϑηλύνετο, καὶ τόσον ἄνϑος 
χιονέαις πόρφυρε παρηίσι,. καὶ τὸ βάδισμα 
παρϑενικῆς ἐβάδιξε, κόμας δ᾽ ἐπύκαξε καλύπτρῃ. Ὁ 
ϑυμὸν δ᾽ ἀνέρος εἶχε, καὶ ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα. 
ἐξ ἀοῦς δ᾽ ἐπὶ νύκτα παρίξετο Ζηιδαμείαᾳ, 
καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ᾽ αὐτᾶς 



ΙΝΟΕΒΒΤΟΒΌΝ 

στάμονα καλὸν ἄειρε; τάχ᾽ ἁδέα δὲ κρόκ᾽ ἐπήνει᾽" 

ἤσϑιε δ᾽ οὐκ ἄλλᾳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ᾽ ἐποίει 29 

σπεύδων κοινὸν ἐς ὕπνον. ἔλεξέ νυ καὶ λόγον αὐτάν 

ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλήλαισιν ἀδελφαί, 

αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα σὺ δὲ νύμφα καϑεύδεις. 

αἱ δύο παρϑενικαὶ συνομάλικες ς αἵ δύο καλα
ί 

ἁμὰ μόναι κατὰ λέκτρα χαϑεύδομες᾽ ἃ δὲ πονηρά 

νὺξ ἄτᾳ δολέᾳ μὲ κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει. 

οὐ γὰρ ἐγὼ σέο 

[ἀγ}}. Υ11, (Ππεοεν. ΧΧΥ͂ΠΙ],) 

Ὄπ νιν εν ὁ. 

(Ῥ 6οϑὶ ᾿ππ 1.) 

ΚΟΡΗ. 

Τὰν πινυτὰν Ἑλέναν Πάρις ἥρπασε βουκόλος ἄλλος. 

ΔΑΦΝΙΣ. 

μᾶλλον ἑκοῖσ᾽ Ἑλένα τὸν βουκόλον ἐστὶ φιλεῦσα. 

ΚΟΡΗ. 

μὴ καυχῶ σατυρίσκε᾽ κενὸν τὸ φέλαμα λέγουσιν. 

ΔΑΦΝΙΣ:. 

ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις. 

ΚΟΡΗ. 

τὸ στόμα μευ πλύνω καὶ ἀποπτύω τὸ φίλαμα. 

ΔΑΆΦΝΙΣ. 

πλύνεις χείλεα σεῖο; δίδου πάλιν ὕφρα φιλάσω. 

ΚΟΡΗ. 
; 

5 "ὔ ’ 

καλόν σοι δαμάλας φιλέειν οὔκ ἀξυγὰ κῶραν. 

Ι[ὉΥ͂1.1,. 71. (ΠΉΕΟΟΘΒ. ΧΧΥΠ.) 

Ζ44ΆΦΝΙΣ:. 

μὴ καυχῶ" τάχα γάρ σε παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥβη. 

ΚΟΡΗ. 

ἃ σταφυλὶς σταφὶς ἔστ᾽. οὐδὲ ῥόδον αὖον ὀλεῖται. 

ΖΆΦΝΙΣ. 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς κοτένους. ἵνα σοί τινα μῦϑον ἐνίψω. 0 

ΚΟΡΗ. 

οὐκ ἐθέλω καὶ πρίν μὲ παρήπαφες ἁἀδέϊ μύϑῳ. 

ΔΆΦΝΙΣ. 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς πτελέας, ἵν᾿ ἐμᾶς σύριγγος ἀκούσῃς. 

ΚΟΡΗ. 

τὴν σαυτοῦ φρένα τέρπ᾽ " ὀξύϑροον οὐδὲν ἀρέσκει. 

ΔΆΦΝΙΣ. 

φεῦ φεῦ τᾶς Παφίας χόλον ἅξεο καὶ σύγε κώρα. 

ΚΟΡΗ. 

χαιρέτω ἃ Παφία" μόνον ἵλαος “Ἄρτεμις εἴη. 

Ζ4ΦΝΙΣ.:. 

μὴ λέγε, μὴ βάλλῃ σε καὶ ἐς λίνον ἄκριτον ἔνϑηῃς. 

ΚΟΡΗ. 

βαλλέτω ὡς ἐθέλει" πάλιν [ἄρτεμις ἄμμιν ἀρήγει. 

Ζ4ΑΦΝΙΣ. 

οὐ φεύγεις τὸν Ἔρωτα, τὸν οὐ φύγε παρϑένος ἄλλη. 

ΚΟΡΗ. 

φεύγω ναὶ τὸν Πᾶνα᾽ σὺ δὲ ξυγὸν αἰὲν ἀεέραις. 

Δ4ΦΝΙΣ.:.. 

δειμαίνω, μὴ δή σε κακωτέρῳ ἀνέρι δώσει. 

μἠπιβάλῃς τὴν χεῖρα, καὶ εἰσέτι χεῖλος ἀμύξω. 
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ΚΟΡΗ. 

πολλοί μ᾽ εὖ μνώοντο, νόον δ᾽ ἐμὸν οὔτις ἐκήλει. 

ΖΔΆΦΝΙΣ. 

εἷς καὶ ἐγὼ πολλῶν μνηστὴρ τεὸς ἐνθάδ᾽ ἱκάνω. 

ΚΟΡΗ. 

καὶ τί φίλος δέξαιμι; γάμοι πλήϑουσιν ἀνίας. 

ΔΑΦΝΙΣ. 

οὐκ ὀδύνην, οὐκ ἄλγος ἔχει γάμος, ἀλλὰ χορείην. 

ΚΟΡΗ. 

ναὶ μάν φασι γυναῖκας ἑοὺς τρομέειν παρακοίτας. 

ΖΆΦΝΙΣ:. 

μᾶλλον ἀεὶ κροτέουσι" ..«τένα τρομέουσι γυναῖκες 3“ 

ΚΟΡΗ. 

ὠδίνειν τρομέω᾽ χαλεπὸν βέλος Εἰλειϑυέης. 

ΖΑΆΦΝΙΣ. 

ἀλλὰ τεὴ βασίλεια μογοστόκος ᾿Αρτεμίς ἐστιν. 

ΚΟΡΗ. 
ἀλλὰ τεκεῖν τρομέω. μὴ καὶ χρόα καλὸν ὀλέσσω. 

ΖΆΦΝΙΣ.. 

ἣν δὲ τέκῃς φίλα τέκνα. νέον φάος ὄψεαι ἥβας. 

ΚΟΡΗ. 

καὶ τί μοι ἕδνον ἄγεις γάμου ἄξιον, ἣν ἐπινεύσω: 

ΖΆΦΝΙΣ. 

πᾶσαν τὰν ἀγέλαν. πάντ᾽ ἄλσεα καὶ νομὸν ἕξεις. 

ΚΟΡΗ. 
3 3 : 

ὄμνυε μὴ μετὰ λέκτρα λιπὼν ἀέκουσαν ἀπενϑεῖν. 

ΖΔΆΦΝΙΣ. 

οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα, καὶ ἣν ἐϑέλῃς μὲ διῶξαι. 

20 
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ΚΟΡΗ. 

τεύχεις μοι ϑαλάμους, τεύχεις καὶ δῶμα καὶ αὐλάς; 

Ζ4ΦΝΙΣ.. 

τεύχω σοι ϑαλάμους" τὰ δὲ δώματα καλὰ νομεῦσι. 

ΚΟΡΗ. 

πατρὶ δὲ γηραλέῳ τίνα μάν. τίνα μῦϑον ἐνίψω ; 

ΖΑΦΝΙΣ:. 

αἰνήσει σέο λέκτρον, ἐπὴν ἐμὸν οὔνομ᾽ ἀκούσῃ. 

ΚΟΡΗ. 
»Ἥ Ἁ ᾽ὔ - " Ά Βὼ ᾽ ’ 

οὔνομα σὸν λέγε τῆνο᾽ καὶ οὔνομα πολλὰ κε τέρποι. 40 

Δ4ΦΝΙΣ:.. 

Ζάφνις ἐγώ, “υκίδας τε πατήρ: μήτηρ δὲ Νομαίη. 

ΚΟΡΗ. 

ἐξ εὐηγενέων᾽ ἀλλ᾽ οὐ ἔϑεν εἰμὶ χερείων. 

Ζ4ΦΝΙΣ:.. 

οἶδ᾽. ἄκρα τιμίη ἐσσί. πατὴρ δέ τοί ἐστι ΪΜενάλκας. 

(θδβϑαπηί αὐυδοάδη.) 

ΚΟΡΗ. 

δεῖξον ἐμοὶ ξϑεν ἄλσος ὅπῃ. πόϑεν ἵσταται αἴας; 

ΖΆΦΝΙΣ. 

δεῦρ᾽ ἴδε, πῶς ἀνϑεῦσιν ἐμαὶ δαδιναὶ κυπαρισσοι. 

ΚΟΡΗ. 

αἶγες ἐμαὶ βόσκεσϑε. τὰ βουκόλω ἔργα νοήσω. 

ΖΆΦΝΙΣ. 

ταῦροι καλὰ νέμεσϑ', ἐμὰ παρϑένῳ ἄλσεα δείξω. 

ΚΟΡΗ. 

τί ῥέζεις σατυρίσκε; τί δ᾽ ἔνδοϑεν ἅψαο μαξῶν; 

45 
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ΖΑΦΝΙΣ. 
μᾶλα τένα πράτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω. 

ΚΟΡΠ. 
ναρκῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. τεὴν πάλιν ἔξελε χεῖρα. 

ΖΦΝΙΣ. 
ϑάρσει κῶρα φίλα. τί μοι ἔτρεμες; ὡς μάλα δειλα. 

ΚΟΡΗ. 
βάλλεις εἰς ἀμάραν με καὶ εἵματα καλὰ μιαίνεις. 

Ζ4Ζ4ΦΝΙΣ. 
ἀλλ᾽ ὑπὸ σοὺς πέπλους ἁπαλὸν νάκος ἡνίδε βάλλω. 

ΚΟΡΗ. 
φεῦ φεῦ καὶ τὰν μίτραν ἀπ᾿ ὀσφύος: ἐς τί δ᾽ ἔλυσας; 

Ζ4ΦΝΙΣ. 
τὰ Παφίᾳ πράτιστον ἐγὼ τόδε δῶρον ὀπάξω. 

ΚΟΡΗ. 
μέμνε τάλαν τάχα τίς τοι ἐπέρχεται" ἦχον ἀκούω. 

ΖΔΑΦΝΙΣ. 

ἀλλήλαις λαλέουσι τεὸν γάμον αἱ κυπάρισσοι. 

ΚΟΡΗ. 

ἀμπεχόνην ποίησας ὅλον ῥάκος εἰμὶ δὲ γυμνά. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

ἄλλην ἀμπεχόνην τῆς σῆς τοι μείζονα δώσω. 

ΚΟΡΗ. 

φής μοι πάντα δόμεν" τάχα δ᾽ ὕστερον οὐδ᾽ ἅλα 
δοίης. 

Ζ4ΦΝΙΣ. 

αἴϑ᾽ αὐτὰν δυνάμαν καὶ τὰν ψυχὰν ἐπιβάλλειν. 

ΚΟΡΗ. 
΄Ἄρτεμι, μὴ νεμέσα σοῖς δήμασιν οὐκέτι πιστῇ. 

ΤΌΥ1,1,. ΥὙΠ|. (ΜΟΒΘΟΗ. 1. 

ΖΆΦΝΙΣ. 
Ε ’ Ἵ 3 ᾿, “- 2 ῥέξω πόρτιν Ἔρωτι καὶ αὐτὰν βοῦν “φροδέτα. 

ΚΟΡΗ. 
»" γ δὴ 5 ἢ παρϑένος ἔνϑα βέβηκα, γυνὴ δ᾽ εἰς οἶκον ἀφέρπω. 

ΔάΆΦΝΙΣ:. 
93 Ἁ Ἁ ἤ ’ ’ ᾿ ,ὔ ’ ἀλλὰ γυνὴ μήτηρ; τεκέων τροφός, οὐκέτι κώρα. 

Ἰὰ ΝΣ ΤᾺ » " ’ «ὼς οὗ μὲν χλοεροῖσιν ἑἐαινόμενοι μελέεσσιν 
3 “ 3 ᾿ ᾿ νι , ἀλλήλοις ψιϑύριξον. ἀνύετο φώριος εὐνή. 

-ὀὝ  κ" “» χῆ μὲν ἀνεγρομένη σῖγ᾽ ἔστιχε μᾶλα νομεύειν 
ὄμμασιν αἰδομένοις. κραδίη δέ οἵ ἔνδον ἐάνϑη, 

, 2 ,» νν ὃς δ᾽ ἐπὶ ταυρείας ἀγέλας κεκορημένος εὐνᾶς. 

[ἀγ}}. Υ1Π, (Ἡἴοβομ, ΤΥ.) 

Μεγαν α. 

-»" 3 ’ Β' 6. ὔ ἃ . Μῆτερ ἐμή, τέφϑ᾽ ὧδε φίλον κατὰ ϑυμὸν ἰάπτεις 
ἥ , Ν 3 γ» ἔχπαγλως ἀχέουσα., τὸ πρὶν δέ τοι οὐκέτ᾽ ἔρευϑος 

Γ 3 ᾽ δ ’ " , ᾿ ΄ μὰ " : σῴῷξετ ἐπὶ ῥεϑέεσσι ; τί μοι τόσον ἡνέησαι:; | 
ἤρ 0 του ἄλγεα πάσχει ἀπείριτα φαίδιμος υἷός 
3 ᾽ν ψν 2 ᾿ ’ ς ,““᾿“.5 καὶ .ἡ -»" ἄνδρος ὑπ οὐτιδανοῖο, λέων ὡσείϑ᾽ ὑπὸ νεβροῦ; 

’ 3 ὥμοι ἐγώ, τένυ δή μὲ ϑεοὶ τόσον ἠτίμασσαν 
΄ " » ’ ’ “ ἀϑάνατοι; τί νύ μ᾽ ὧδε κακῇ γονέες τέκον αἴσῃ; 

Ὅν . 2 Ἁ 3 ’ 3 δύσμορος, ἥτ᾽ ἐπεὶ ἀνδρὸς ἀμύμονος ἐς λέχος ἦλϑον, 
μι Ἁ ᾽ Χ ’ » 4 ᾽ “-“ τον μὲν ἑγῶ τίεσκον ἴσον φαξεσσιν ἐμοῖσιν 

3.2. "» -» ’ ΄ Ἁ 4. " Ἁ Ε. ἠδ᾽ ἔτι νῦν σέβομαί τε καὶ αἰδέομαι κατὰ ϑυμόν 
- 9 ΕΙ ’ , Ψ 3 ΄ ΄ τοῦ δ᾽ οὔτις γένετ ἄλλος ἀποτμότερος ξωόντων, 

᾽ , - οὐδὲ τόσων σφετέρῃσιν ἐγεύσατο φροντίσι κηδέων. 
’ τι “ δ ρ , - ἃ ᾽ λλ σχέτλιος. ος τόξοισιν. α οὗ πόρεν αὐτὸς ᾿Ζ“πόλλων 

», » ᾿ἰ Υ̓ { ͵ 

ἧξ τινος Κηρῶν ἡ ἔρινυος αἶνα βέλεμνα, 
ΒΌΟΟΙ,.. 6Ε. 9 
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παῖδας ἑοὺς κατέπεφνε καὶ ἐκ φίλον εἵλετο ϑυμόν 

μαινόμενος κατὰ οἶκον, ὃ δ᾽ ἔμπλεος ἔσκε φόνοιο. 

τοὺς μὲν ἐγὼ δύστηνος ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσι, 

βαλλομένους ὑπὸ πατρί, τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ ἤλυϑεν 

ἄλλῳ. 

οὐδέ σφιν δυνάμην ἀδινὸν καλέουσιν ἀρῆξαι 

μητέρ᾽ ἕήν. ἐπεὶ ἐγγὺς ἀνίκητον κακὸν ἤεν. 

ὡς δ᾽ ὕονις δύρηται ἐπὶ σφετέροισι νεοσσοῖς 

ὀλλυμένοις.. οὔστ᾽ αἰνὸς ὄφις ἔτι νηπιάχοντας 

ϑάμνοις ἔν πυκινοῖσι κατεσϑιῃη" ἣ δὲ κατ᾽ αὐλάς 

πωτᾶται κλάξουσα μάλα λιγὺ πότνια μήτηρ, 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔχει τέκνοισιν ἐπαρκέσαι" ἡ γάρ οἱ αὐτῇ 

ἄσσον ἴμεν μέγα τάρβος ἀμειλίκτοιο πελώρου" 

ὡς ἐγὼ αἰνοτόκεια φίλον γόνον αἰάξουδσα 

μαινομένοισι πόδεσσι δόμον κατα πολλὸν πλκώῤιροον 

ὥς γ᾽ ὄφελον μετὰ παισὶν ἅμα ϑνήσκουσα καὶ αὐτή 

χεῖσϑαι φαρμακόεντα δι᾽ ἥπατος ἰὸν ἔχουσα, 
Ἂκ κ " ᾿ 

Ἴρτεμι ϑηλυτέρῃσι μέγα κρείουσα γυναιξί. 

τῶ χ᾽ ἡμέας κλαύσαντε φίλῃσ᾽ ἐνὶ χερσὶ τοκῆες 

πολλοῖς σὺν κτερέεσσι πυρῆς ἐπέβησαν ὁμοίης, 

καί κεν ἕνα χρύσειον ἐς ὀστέα κρωσσὸν ἁπάντων 

λέξαντες κατέϑαψαν; ὅϑι πρῶτον γενόμεσϑα. 

νῦν δ᾽ οὗ μὲν Θήβην ἱπποτρόφον ἐνναίουσιν 

᾿Αονίου πεδίοιο βαϑεῖαν βῶλον ἀροῦντες" 

αὐτὰρ ἐγὼ Τίρυνϑα κάτα κραναὴν πόλιν Ἥρης 

πολλοῖσιν δύστηνος ἰάπτομαι ἄλγεσιν ἦτορ, 

αἰὲν ὁμῶς" δακρύων ὃὲ πάρεστί μοι οὐδ᾽ ᾿ ἐροωή. 

ἀλλὰ πόσιν μὲν ὁρῶ παῦρον χρόνον ὀφθαλμοῖσιν 

οἴκῳ ἕν ἡμετέρῳ" πολέων γάρ οὗ ἔργον ἑτοῖμον 

μόχϑων; τοὺς ἐπὶ γαῖαν ἀλ μενος ἠδὲ ϑάλασσαν 

μοχϑέξει πέτρης ὅγ᾽ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
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καρτερὸν ἐν στήϑεσσι" σὺ δ᾽ ἠῦΐτε λείβεται ὕδωρ, 
νύκτάς τε κλαίουσα καὶ ἐκ Διὸς ἤμαϑ᾽ ὁπόσσα. 
ἄλλος μὰν οὐκ ἂν τις ἐὐφρήναι μὲ παραστάς 
κηδ ἑμόνων " οὐ γάρ σφε δόμων κατὰ τεῖχος ἐέργει. 
καὶ λίην πάντές γε πέρην πιτυώδεος ᾿Ισϑμοῦ 
ναίουσ᾽, οὐδέ μοί ἐστι πρὸς ὅντινά κε βλέψασα 
οἷα γυνὴ πανάποτμος ἀναψύξαιμι φέλον κῆρ, 
νόσφί γε δὴ Πύρρης συνομαίμονος" ἢ δὲ καὶ αὐτή 
ἀμφὶ πόσει σφετέρῳ πλέον ἄχνυται Ἰφικλῆι, 
σῷ υἱεῖ πάντων γὰρ ὀϊξυρώτατα τέκνα 
γείνασϑαί σε ϑεῷ τὲ καὶ ἀνέρι ϑνητῷ ἔολπα." 
Ὡς ὁ ἄρ᾽ ἔφη᾽ τὰ δέ οἱ ϑαλερώτερα δάκρυα μήλων 

κύκλον ὃς ἱμερόεντα κατὰ βλεφάρων ἐχέοντο. 
μνησαμένῃ τέκνων τε καὶ ὧν μετέπειτα τοκήων. 
ὡς ὃ αὕτως δακρύοισι παφήια λεύκ᾽ ἐδίαινεν 
Αλκμηνη" βαρὺ δ᾽ ἥγε καὶ ἐκ ϑυμοῦ στενάχουσα 
υύϑοισιν πυκινοῖσι φίλην νυὸν ὧδε μετηύδα" 

»»Ζαιμονίη παίδων, τί νύ τοι φρεσὶν ἔμπεσε τοῦτο 
πευκαλέμαις; πῶς ἄμμ᾽ ἐθέλεις ὀροϑυνέμεν ἄμφω 
κήδε᾽ ἄλαστα λέγουσα; τὰ δ᾽ οὐ νῦν ' πρῶτα κἔ- 
ἐμοὶ, ᾿ κλαῦυται. 

ἡ οὐχ αλις, οἷς ἐχόμεσϑα τὸ δεύτατον αἰὲν ἐπ᾿ ἦμαρ 65 
γεινομένοις ; μάλα μέν γε φιλοφληνής κέ τις εἴη. 
οστις ἀριϑμήσειν ἕν ἐφ᾽ ἡμετέροις ἀχέεσσι 
ϑαρσοίη ̓ τοιῆσδ᾽ ἐκυρήσαμεν ἐκ ϑεοῦ αἴσης. 
καὶ δ᾽ αὐτὴν ὁρόω σε φίλον τέκος ἀτρύτοισιν 
ἄλγεσι μοχϑίξζουσαν᾽" ἐπιγνώμων δέ τοί εἰμι 
ἀσχαλάαν. ὅτε δή γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστί. 
καί σε μάλ᾽ ἐκπάγλως ὀλοφύρομαι ἠδ᾽ ἐλεαίρω, 
οὕνεκεν ἡμετέροιο λυγροῦ μετὰ δαίμονος ἔσχες. 
ὅσϑ᾽ ἡμῖν ἐφύπερϑε κάρης βαρὺς αἰωρεῖται. 
ἴστω γὰρ Κούρη τε καὶ εὐέανος Δημήτηρ, 

93 
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ἅς κὲ μέγα βλαφϑείς τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι 

δυσμενέων : μηϑέν σε χερειότερον φρεσὶν ῃσι 

στέργειν ἢ εἴπέρ μοι ὑπὲκ νηδυιόφιν ἣλι ες 

καί μοι τηλυγέτη ἐνὶ δώμασι παρϑένος. ἦσϑα. 

οὐδ᾽ αὐτήν γέ νυ πάμπαν ἔολπά σε τοῦτό γε λήϑειν. 

τῶ μή μ᾽ ἐξείπῃς πότ᾽ ἐμὸν ϑάλος, ὥς σευ ἀκηδέω, 

μηδ᾽ εἴ κ᾽ ἠὐκόμου Νιόβης πυκινώτερα κλαίω. 

οὐϑὲν γὰρ νεμεσητὸν ὑπὲρ τέκνου γοάασϑαι 

μητέρι δυσπαϑέοντορ᾽ ἐπεὶ δέχα μῆνας ἔκαμνον 

πρὶν ἤπέρ τ᾽ ἰδέειν μιν. ὑφ᾽ ἥπατι εἴσω ἔχουσα. 

καί μὲ πυλάρταο σχεδὸν ἤγαγεν Αἰδωνῆος" 

ὧδέ ἕ δυστοκέουσα κακὰς ὠδῖνας ἀνέτλην. 

νῦν δὲ μοι οἴχεται υἱὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης νέον ἄϑλον 

ἐχτελέων οὐδ᾽ οἷδα δυσάμμορυς, εἴτέ μιν αὖτις 

ἐνθάδε νοστήσανϑ᾽ ὑποδέξομαι, εἴτε καὶ οὐχί. 

πρὸς δ᾽ ἔτι μ᾽ ἐπτοίησε διὰ γλυκὺν αἰνὸς ὄνειρος 

ὑπνον᾿ δειμαίνω δὲ παλίγκοτον ὄψιν ἰδοῦσα 

ἐχπάγλως: μή μοί τι τέκνοις ἀποϑύμιον ἕρπῃ. 

εἴσατο γάρ μοι ἔχων μακέλην εὐεργέα χερσί 

παῖς ἐμὸς ἀμφοτέρῃσι. βίη Ἡρακληείη 

τῇ μεγάλην ἐλάχαινε δεδεγμένος ὡς ἐπὶ μισϑῷ 

τάφρον τηλεϑάοντος ἐπ᾽ ἐσχατιῇ τινος ἀγροῦ; 

γυμνὸς ἄτερ χλαίνης τε καὶ εὐμίτφοιο χιτῶνος. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ παντὸς ἀφίκετο πρὸς τέλος ἔ
ργου 

καρτερὸν οἰνοφόροιο πονεύμενοςβ ἕρκος ἀλωῆς: 

ἤτοι ὃ λίστρον ἔμελλεν ἐπὶ πφούχοντος ἐρείσας 

ἀνδήρου καταδῦναι. ἃ καὶ πάρος εἵματα ἕστο᾽ 

ἐξαπίνης δ᾽ ἀνέλαμψεν ὑπὲρ καπέτοιο βαϑείης 

πῦρ ἄμοτον, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀϑέσφατος εἱλεῖτο φλοξ. 

αὐτὰρ ὅγ' αἰὲν ὄπισϑε ϑοοῖς ἀνεχάξετο ποσσίν, 

ἐχφυγέειν μεμαὼς ὀλοὸν βέλος Ἡφαίστοιο" 

αἰεὶ δὲ προπάροιϑεν ἑοῦ χροὸς ἠῦτε γέρρον 

100 
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νώμασκεν μακέλην᾽ περὶ δ᾽ ὄμμασιν ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
ἤ Ἁ Υ͂ ᾿] 4 π ἤ “-“ 

παπταινεν. μὴ δὴ μιν ἐπιφλέξει δήιον πῦρ. 

τῷ μὲν ἀοσσῆσαι λελιημένος. ὥς μοι ἔϊκτο, 
Ἰφικλέης μεγάϑυμος ἐπ᾽ οὔδεϊ κάππεσ᾽ ὀλισϑών 

᾿ ἢ ἰς ἡ ων» ... ἢ ὦ ; ᾽ 3 
πρὶν ἐλϑεῖν. οὐδ΄ ὀρϑὸς ἀναστῆναι δύνατ αὖτις, 
ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔκειτο. γέρων ὡσείτ᾽ ἀμενηνός, 
ὄντε καὶ οὐκ ἐθέλοντα βιήσατο γῆρας ἀτερπές 

, , “ 7 2 κ νυ Ὰ ᾿ ἹἍ καππεσξειν᾽ κεῖται δ᾽ ογ᾽ ἐπὶ χϑονὸς ἔμπεδον αὕτως. τι 
εἰσόκέ τις χειρός μιν ἀνειρύσσῃ παριόντων 
αἰδεσϑεὶς ὄπιδα τρομερὴν πολιοῖο γενείου. 
ὡς ἐν γῇ λελίαστο σακεσπάλος Ἰφικλείης" 

αὐτὰρ ἐγὼ κλαίεσκον ἀμηχανέοντας ὁρῶσα 
παῖδας ἐμούς. μέχρι δή μοι ἀπέσσυτο νήδυμος ὕπνος 120 
ὀφθαλμῶν, ἠὼς δὲ παραυτίχα φαινόλις ἦλϑε. 
τοῖα φίλη μοι ὄνειρα διὰ φρένας ἐπτοίησαν 
παννυχίῃ" τὰ δὲ πάντα πρὸς Εὐρυσϑῆα τρέποιτο 
οἴκου ἄφ᾽ ἡμετέροιο, γένοιτο δὲ μάντις ἐκείνῳ 
ϑυμὸς ἐμός, μηδ᾽ ἄλλο παρὲκ τελέσειέ τι δαίμων.“ 

[4}}}. Χ, (Τποοον. ΧΧΥ.) 

Ἡρακλῆς Δεοντοφόνος. 

Ἃκ »Ὲ χς ἈΞ κ 

᾿ " ἢ , » " Τὸν δ᾽ ὁ γέρων προσέειπε βοῶν ἐπίουρος ἀροτρεύς 
" Ἂ Ἷ παυσάμενος ἔργοιο, τό οἷ μετὰ χερσὶν ἔκειτο" 

» τῇ Ὁ Ὁ .» Εκ τοι ξεῖνε πρόφρων μυϑήσομαι ὕσσ᾽ ἐρεείνεις, 
ἔ ’ ξ ’ Ἁ "»Ἤ ᾽ ,’ " Ερμξω αξόμενος δεινὴν ὁπιν εἰνοδέοιο 

Ἁ ἤ ’ -» 

τὸν γὰρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολῶσϑαι, 
“, ᾿ - “-“ ’ » εἴ κεν ὁδοῦ ξαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδέτην. 

ποῖμναι μὲν βασιλῆος ἐύΐτριχες “ὐγείαο 

1:25 
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»" ’ “᾿ , 2 ὕ {6 “- Ἄ 

οὐ πᾶσαι βόσκονται ἴαν βόσιν οὐδ ἕνα χῶρον 
.» ΄ 9 3 ΠΥ, -» 

ἀλλ᾽ αἵ μέν δα νέμονται ἐπ᾽ ὄχϑαις ἀμφ᾽ λισοῦντος, 
εν ς , δ’ 2 - 

αἵ δ᾽ ἱερὸν ϑείοιο παρὰ δύον ““λφειοῖο; 
, Ὶ ᾿ ἃ τ . 

αἵ δ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυος. αἵ δὲ καὶ ὧδὲ 
΄ 

΄ 

χωρὶς δὲ σηκοί σφι τετυγμένοι εἰσὶν ἕκασταις. 

αὐτὰρ βουκολίοισι περιπλήϑουσί περ ἔμπης 

πάντεσσιν νομοὶ ὧδε τεϑηλύτες αἰὲν ἔασι 
’ »- , , 

Μηνίου ἀμ μέγα τῖφος. ἐπεὶ μελιηδεα ποίην 
» ΄ ς ΄ «᾿ ΄, 

λειμῶνες ϑαλέϑουσιν ὑπόδροσοι εἰαμξδναί τὲ 
Ο’ ἫΝ . ’ ΄ -" 3. ,ὼ 

εἰς αλις. ἡ δὰ βοεσόσι μένος κεραῃσιν ἀξξει. 
3 ’ τ “- ,᾿΄,΄" ᾿ ΄ 

αὐλις δέ σφισιν ἠδὲ τεῆς ἐπὶ δεξιὰ χειρὸς 

φαίνεται εὖ μάλα πᾶσι πέρην ποταμοῖο ῥέοντος, 

κείνῃ ὅϑι πλατάνιστοι ἐπηεταναὶ πεφύασι 
, ΒΒ Σ “ ᾽ ἤ ’ 

χλωρη τ΄ ἀγριέλαιος. 4πολλῶνος νομίοιο 

ἱρὸν ἄγαλμ᾽ ὦ ξεῖνε, τελειοτάτοιο ϑεοῖο. 
3 ἃ »] 

εὐθὺς δὲ σταϑμοὶ περιμήκεες ἀγροιώταις 
3 "» 3 » 

δέδμηνϑ'᾽. οἱ βασιλῆι πολὺν καὶ ἀϑέσφατον ολβον 
’ »] ἤ ὅδ 

δυόμεϑ'᾽ ἐνδυκέως. τριπόλοις σπόρον ἐν νειοῖσιν 
" 35 ΟΝ ΄ Α ΄ ς ᾿᾽ 

ἔσϑ' ὁτε βάλλοντες καὶ τετραπολοιῖσιν ὁμοίως. 

οὔρους μὴν ἰσχουσι φυτοσκάφοι οἷ πολύεργοι, 
᾽ ᾿ 3 » ᾽ Ἁ Υ̓ [χ “΄ 

ἐς ληνους δ᾽ ἱκνεῦνται. ἔπην ϑερος ριον ἔλθη. 
- ι ἃ ,΄, , ς9 ͵ 3 ’ 

πᾶν γὰρ δὴ πεδίον τὸδ ἐπίφρονος “ὑγείαο, 

πυροφόροι τε γύαι καὶ ἀλωαὶ δενδρήεσσαι, 
9 ΄ Ὁ 3 ’, 

μέχρι ἐπ᾽ ἐσχατιὰς πολυπίδακος ἀκρωρείης, 
4 -ἢ ΥΩ , Ξ: 

ἃς ἡμεῖς ἔργοισιν ἐποιχόμεϑα πρόπαν ἡμαρ. 
ει ΄ Υ ᾿ ᾿; “ ᾽ , ῥ, -" 

ἣ δίκη οἰκήων. οἷσιν βίος ἔπλετ᾽ ἐπ᾿ ἀγροῦ. 
᾽ ῇ) ͵ “" » - 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἔνισπε. τό τοι καὶ κέρδιον αὐτῷ 

ἔσσεται, οὗτινος ὧδε κεχρημένος εἰλήλουϑας, 
9.» 3 ’᾿ 53 4 ΄ ᾿ ᾿ 

ἠέ τι 4ὑυγείην ἡ καὶ δμώων τινὰ κείνου 

δίξεαι. οἵ οἵ ἔασιν. ἐγὼ δέ κέ τοι σάφα εἰδὼς 
- ἣ ᾿Ξ ᾽ ᾽ Τὰ 
ἀτρεκέως εἴποιμ᾽. ἐπεὶ οὐ σέγέ φημι κακῶν ἔξ 

᾽ Β᾿ , ἥν ὁ 
ἔμμεναι οὐδὲ κακοῖσιν ἐοικότα φύμεναι αὑτὸν φ ϊ 2 
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5 4 “ Ξ 

οἷόν τοι μέγα εἶδος ἐπιπρέπει. ἡρά νυ παῖδες 
᾽ ΄ -Ῥ - ᾿ ἀϑανάτων τοιοῖδε μετὰ ϑνητοῖσιν ἔασι." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Διὸς ἄλκιμος υἱός" 
ῇ 2 , ὔ Ἢ -ν 

» Ναὶ γέρον Αὐγείην ἐϑέλοιμί κεν ἀρχὸν Ἐπειῶν 
. ’ ὦ » “ ἂ}ΡΝ 9 ΄ ’ 

εἰσιδέειν᾽ τοῦ γάρ μὲ καὶ ἡγαγεν ἔνϑαδὲε χρειῶ. 
3. κι Ἃ , - , 

εἰ δ᾽ ὃ μὲν ἂρ κατὰ ἄστυ μένει παρὰ οἷσι πολίταις 
δήμου κηδόμενος, διὰ δὲ κρένουσι ϑέμιστας, 

΄ Γ " 

δμώων δή τινα πρέσβυ σύ μοι φράσον ἡγεμονεύσας, 
[χὴ ᾽ 3 3 -»", ’ ΄ 

οστις ἐπ΄ ἀγρωτῶν γεραρῶτερος αἰσυμνητης. 
. ᾿ " ΄ 
ᾧ κε τὸ μὲν εἴποιμι, τὸ δ᾽ ἐκ φαμένοιο πυϑοίμην. 
᾿»᾿ Ψ » Ὁ » 
ἄλλου δ᾽ ἄλλον ἔϑηκε ϑεὸς ἐπιδευέα φωτῶν." 

Ἁ ᾽Ἑ - ; -"" Τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἐξαῦτις ἀμείβετο δῖος ἀροτρεύς" 
3 ’ 5 Ξ᾿ » Ν 3 

,»»4ϑανάτων ὦ ξεῖνε φραδῇ τινος ἐνθἀδ᾽ κάνεις, 
Φ » κι 2 , 

ὡς τοι πᾶν ὁ ϑελεις αἶψα χρεος ἐκτετελεῦται. 
εξ Ἁ 3 ᾿ Ἂ ’ 91 ’ 

ὧδὲ γὰρ “ὑγείης., υἷος φίλος Ἠελίοιο, 

σφωιτέρῳ σὺν παιδί, βίῃ Φυλῆος ἀγαυοῦ, 
Ἁ 3 Υ͂ ’ , 

χϑιξὸς δ᾽ εἰλήλουϑεν ἀπ᾽ ἄστεος, ἤμασι πολλοῖς 

κτῆσιν ἐποψόμενος. ἥ οἵ νήριϑμος ἐπ᾽ ἀγρῶν" 
[χὴ »" ὔ ἢ 

ὥς που καὶ βασιλεῦσιν ἐείδεται ἐν φρεσὶν ῃσιν 
3 » ," 5 

αὐτοῖς κηδομένοισι σαώτερος ἔμμεναι οἶκος. 
: δ ΄ ’ ; 
ἀλλ᾽ ἴομεν μάλα πρός μιν᾽ ἐγὼ δέ τοι ἡγεμονεύσω 

53 ,»ε ΟΥ̓ ΄ 

αὖλιν ἔφ᾽ ἡμετέρην, ἵνα κὲν τέτμοιμεν ἄνακτα." 
. πον ὦ ἣ ᾽ν “ηη3 2 , 
ἕὴς εἰπῶν ἡγεῖτο, νοῷ δ᾽ ἔτι πολλ᾽ ἐμενοίνα, 

’ ΄ Ἁ ς » -Ὕ“" 

δέρμά τε ϑηρὸς ὁρῶν χειροπληϑῆ τε κορύνην, 
ς ’ "“ ὡ . ἤ “Ὕ " 

ὁππόϑεν ὃ ξεῖνος" μεμόνει δέ μιν αἰὲν ἔρεσϑαι 
κ᾿ 3 Α - 3 ͵ -» ΄ 

ἂψ ὃ ὀκνῷ ποτὶ χεῖλος ἐλαμβανὲ μῦϑον ἰόντα, 
’ δ Ἁ ᾿ Υ̓ 

μὴ τί οὗ οὐ κατὰ καιρὸν ἔπος προτιμυϑήσαιτο 
, 3 ᾿ " δ ἢ " Ε ᾽ , 

δπερχομένου᾽ χαλεπὸν δ᾽ ἑτέρου νόον ἴδμεναι ἀνδρός. 
᾿ Ἁ ’ Ἂ 

τοὺς δὲ κύνες προσιόντας ἀπόπροϑεν αἷψ᾽ ἐνόησαν, 
3 ἤ 9 “- 

ἀμφότερον ὀδμῇ τε χροὸς δούπῳ τὲ ποδοῖιν. 
’ ΚΑ" 

ϑεσπέσιον δ᾽ ὑλάοντες ἐπέδραμον ἄλλοϑεν ἄλλος 
3 ’ ς Ἄν ἢ Ἁ Ἷ 

“μφιτρυωνιάδῃ Ἡρακλεῖ" τὸν δὲ γεροντα 
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ἄγριον ἀσπάξοντο περίσσαινόν ϑ᾽ ἑτέρωϑεν. 

τοὺς μὲν ὅγε λάεσσιν ἀπὸ χϑονὸς ὅσσον ἀείρων 
φευγέμεν ἂψ ὀπίσω δειδίσσετο, τρηχὺ δὲ φωνῇ 
ἠπείλει μάλα πᾶσιν, ἐρητύσασκε δ᾽ ὑλαγμοῦ, 
χαίρων ἐν φρεσὶν ἧσιν, ὁθϑούνεκεν αἰὲν ἔρυντο 
αὕλιν κοὐ παρεόντος ἔπος δ᾽ ὅγε τοῖον ἔειπεν" 

Ὁ), πόποι. οἷον τοῦτο ϑεοὶ ποίησαν ἄνακτες 
ϑηρίον ἀνϑρώποισι μετέμμεναι; ὡς ἐπιπειϑές. 
εἴ οἱ καὶ φρένες ὧδε νοήμονες ἔνδοϑεν ἦσαν, 

ἤδει δ᾽, ᾧ τε χρὴ χαλεπαινέμεν ᾧ τε καὶ οὐκί, 
οὐκ ἄν οἱ ϑηρῶν τις ἐδήρισεν περὶ τιμῆς᾽ 
νῦν δὲ λίην ξάκοτόν τι καὶ ἀρρηνὲς γένετ᾽ αὕτως." 

Ἦ ῥα. καὶ ἐσσυμένως ποτὶ τωὐλίον ἷξον ἰόντες. 
δ Ἃκ δὲ 

Ἠέλιος μὲν ἔπειτα ποτὶ ξόφον ἔτραπεν ἵππους 
δείελον ἦμαρ ἄγων᾽ τὰ δ᾽ ἐπήλυϑε πίονα μῆλα 
ἐκ βοτάνης ἀνιόντα μετ᾽ αὐλία τε σηκούς τε. 
αὐτὰρ ἔπειτα βόες μάλα μυρίαι ἄλλαι ἐπ᾽ ἄλλαις 
ἐρχόμεναι φαίνονθϑ᾽ ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα, 
ἄσσά τ᾽ ἐν οὐρανῷ εἶσιν ἐλαυνόμενα προτέρωσε 
ἠὲ νότοιο βίῃ ἠὲ Θρῃκὸς βορέαο᾽ 
τῶν μέν τ᾽ οὔτις ἀριϑμὸς ἐν ἠέρι γέίνετ᾽ ἰόντων, 
οὐδ᾽ ἄνυσις" τόσα γάρ τε μέγα προτέρωσε κυλίνδει 

, 5 “ον 3 

ὃς ἀνέμου, τὰ δέ τ᾽ ἄλλα κορύσσεται αὕὑτις ἐπ΄ ἀλλοις 
3 ἂν 

τόσσ᾽ αἰεὶ μετόπισϑε βοῶν ἐπὶ βουκόλι᾽ ει. 
πᾶν δ᾽ ἄρ᾽ ἐνεπλήσϑη πεδίον, πᾶσαι δὲ κέλευϑοι ᾿ 
ληίδος ἐρχομένης ---- στείνοντο δὲ πίονες ἀγροί --- 
μυκηϑμῷ᾽ σηκοὶ δὲ βοῶν δεῖα πλήσϑησαν 

εἰλιπόδων. ὄϊες δὲ κατ᾽ αὐλὰς ηὐλίξοντο. 
ἔνϑα μὲν οὔτις ἕκηλος ἀπειρεσίων περ ἐόντων 
εἱστήκει παρὰ βουσὶν ἀνὴρ κεχρημένος ἔργου" 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀμφὶ πόδεσσιν ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσι 

ΙΡΥ͂1,1,.ὄ ΙΧ. (ΤΉΕΟΘΟΘΒ. ΧΧνὺ) 

κωλοπέδας  ἀράρισκε περισταδόν, ἐγγὺς ἀπέργων᾽ 
ἄλλος δ᾽ αὖ νέα τέκνα φίλαις ὑπὸ μητράσιν ἵει 
πινέμεναι λαροῖο μεμαότα πάγχυ γάλακτος, 
ἄλλος ἀμόλγιον εἶχ᾽, ἄλλος τρέφε πίονα τυρόν, 
ἄλλος ἐσῆγεν ἔσω ταύρους δίχα ϑηλειάων. 
ὐγείης δ᾽ ἐπὶ πάντας ἰὼν ϑηεῖτο βοαύλους, 
ἥντινά οἱ κτεάνων κομιδὴν ἐτέϑεντο νομῆςες, 
σὺν δ᾽ υἱός τε βέη τε βαϑύφρονος Ἡρακλῆος 
ὡμάρτευν βασιλῆι διερχομένῳ μέγαν ὄλβον. 
ἔνϑα καὶ ἄρρηκτόν περ ἔχων ἐν στήϑεσι ϑυμόν 
9 ’ δ ἡ ᾽ Ἁ ». ἡ ἀμφιτρυωνιαάδὴς καὶ ἀρηρότα νωλεμὲς αἰεί 
ἐχπάγλως ϑαύμαξε ϑεῶν τόγε μυρίον ἕδνον 
εἰσορόων. οὐ γάρ κεν ἔφασκέ τις οὐδὲ ἐώλπει 
ἀνδρὸς ληΐδ᾽ ἑνὸς τόσσην ἔμεν οὐδὲ δέκ᾽ ἄλλων, 
οὔτε πολύρρηνες πάντων ἔσαν ἐκ βασιλήων. 
Ἠέλιος δ᾽ ᾧ παιδὶ τόγ᾽ ἔξοχον ὥπασε δῶρον. 

9 Ἁ ᾿ ηνῇ ἀφνειὸν μήλοις περὶ πάντων ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
δ ὦ ΟΝ ἑ , ι ᾿ καί ῥὰ οὗ αὑτὸς φελλε διαμπερέως βοτὰ πάντα 

2 - , ἐς τέλος" οὐ μὲν γάρ τις ἐπήλυϑε νοῦσος ἐκείνου 
βουκολίοις. αἵτ᾽ ἔργα καταφϑείρουσι νομήων, 

» , ,) Ἁ Γ » 2 ’ αἰεὶ δὲ πλξονες κερααὶ βόες, αἰὲν ἀμείνους 
Ἵ , " 5 Ἁ Ὡ ἐξ ἔτεος γένοντο μάλ᾽ εἰς ἔτος" ἡ γὰρ ἅπασαι 

Ψ, Φ 

ξωοτόκοι τ᾽ ἡσαν περιώσια ϑηλυτόκοι τε. 
ταῖς δὲ τριηκόσιοι ταῦροι συνόμ᾽ ἐστιχόωντο 

’ 9 ’ 3 

κνήμαργοί ϑ' ἕλικές τε. διηκόσιοι γέ μὲν ἄλλοι 
ῥ . “ κ» , φοίνικες" πάντες δ᾽ ἐπιβήτορες οἵγ᾽ ἔσαν ἤδη. 

3 9 Ψ - ΄ αλλοι δ΄ αὖ μετὰ τοῖσι δυώδεκα βουκολέοντο 
.., κν ἘΡΕΡΕ- ᾿ 93».», Ω ἢ 
ἱεροὶ Ἠελίοιο χρόην δ᾽ ἔσαν ἡὐτὲε κυκνοι 
3 »Ὕ» 

ἀργησταί, πᾶσιν δὲ μετέπρεπον εἰλιπόδεσσιν" 
: ΑΚ Έ. ’ , ᾿ ,» ’ ’ 

οὗ καὶ ἀτιμαγέλαι βόσκοντ᾽ ἐριϑηλέα ποίην 
-» ἔξ.» , ἐν νομῷ, οδ΄ ἔκπαγλον ἐπὶ σφίσι γαυριόωντες. 

» ἂϑ ς ᾿ Ὁ , ἃ ’ ΜΡ καί δ΄ ὁπότ᾽ ἐκ λασίοιο ϑοοὶ προγενοίατο ϑῆρες 
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ἐς πεδίον δρυμοῖο βοῶν ἕνεκ᾽ ἀγφοτεράων; 

πρῶτοι τοίγε μάχην δὲ κατὰ χροὸς ἤεσαν ὀσμήν, 

δεινὸν δ᾽ ἐβρυχῶντο φόνον λεῦσσόν τὲ προσώπῳ. 

τῶν μέν τε προφέφρεσκε βίηφι τε καὶ σϑένεϊ ὦ 

ἠδ᾽ ὑπεροπλίῃ Φαέϑων μέγα, τόν ῥὰ βοτῆφες 

ἀστέρι πάντες ἔϊσκον.. ὁϑούνεκα πολλὸν ἐν ἄλλοις 

βουσὶν ἰὼν λάμπεδσκεν ἀρίζηλος δ᾽ ἐτέτυκτο. 

ὃς δή τοι σκύλος αὖον ἰδὼν χαφοποῖο λέοντος 

αὐτῷ ἔπειτ᾽ ἐπόρουσεν ἐὐσκόπῳ Ἡρακλῆι 

χφίμψασϑαι ποτὶ πλευρὰ κάρη στιβαρόν τε μέτωπον. 

τοῦ μὲν. ἄναξ προσιόντος ἐδράξατο χειρὶ παχείῃ 14 

σχαιοῦ ἄφαρ κέραος ̓  κατὰ δ᾽ αὐχένα νέρϑ᾽ ἐπὶ γαίης 

κλάσσε βαρύν περ ἐόντα. πάλιν δέ μιν ὦσεν ὀπίσσω 

ὥμῳ ἐπιβρίσας᾽ ὃ δέ οἵ περὶ νεῦρα τανυσϑ είς 

υυὼν ἐξ ὑπάτοιο βραχίονος ὀρϑὸς ἀνέστη. 

ϑαύμαξεν δ᾽ αὐτός τε ἄναξ υἱός τε δαΐφρων 

Φυλεὺς οἵ τ᾽ ἐπὶ βουσὶ κορωνίσι βουκόλοι ἄνδρες, 

᾿Αμφιτρυωνιάδαο βίην ὑπέροπλον ἰδόντες. 

Ἔ Ἂ Ἂ 

Τὼ δ᾽ εἰς ἄστυ λιπόντε καταυτόϑι πίονας ἀγρούς 

ἐστιχέτην, Φυλεὺς τε βίη ὃ᾽ Ἡρακληείη. 

λαοφόρου δ᾽ ἐπέβησαν ὁϑι πρώτιστα κελεύϑου, 

λεπτὴν καρπαλίμοισι τρίβον ποσὶν ἐξανύσαντες;, 

ἤ ῥα δι᾿ ἀμπελεῶνος ἀπὸ σταϑμῶν τετάνυστο 

οὔτι λέην ἀφίσημος ἐν ὕλῃ χλωρὰ ϑεούσῃ,:; 

τῇ μὲν ἄρα προσέξιπε Διὸς γόνον ὑψίστοιο 

Αὐγείω φίλος υἱὸς ἔϑεν μετόπισϑεν ἰόντα; 

ἡκα παρακλίνας κεφαλὴν κατὰ δεξιὸν ὦμον᾽ 

Ξεῖνε, πάλαι τινὰ πάγχυ σέϑεν πέρι μῦϑον ἀκού- 

σας: 

εἰ σεῦ περ. σφετέρῃσιν ἐνὶ φρεσὶ βάλλομαι ἄρτι. 
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ἥλυϑε γὰρ στείχων τις ἀπ᾿ 'άργεος ὡς μέσος ἀκμῆς 

ἐνθάδ᾽ ᾿Αἀχαιὸς ἀνὴρ Ἑλίκης Ἐξ ἀγχιάλοιο; 

ὃς δή τοι μυϑεῖτο καὶ ἐν πλεόνεσσιν Ἐπειῶν. 

οὕνεκεν ᾿Δργείων τις ὅϑεν παρεόντος θλεσδε 

ϑηρίον, αἰνολέοντα:; κακὸν τέρας ἀγφοιώταις, 

κοίλην αὖλιν ἐγοντα Διὸς Νεμέοιο παρ᾽ ἄλσος; 

οὐκ οἶδ᾽ ἀτρεκέως ἢ “4ργεος Ἐξ ἱεροῖο 

αὐτόϑεν ῇ Τίρυνϑα νέμων πόλιν ἠξ Μυκή
νην; 

ὡς κεῖνός γ᾽ ἀγόφευε" γένος δὲ μι εἷναι ἔφασκεν, 

εἰ ἐτεόν πδρ ἐγὼ μιμνήσκομαι ; ἐκ Περσῆος. 

ἔλπομαι οὐχ ἕτερον τόδε τλήμεναι Αἰγια
λήων 

ἠὲ σέ, δέρμα δὲ ϑηρὸς ἀφιφραδέως ἀγοφεύει 

χειρῶν καρτερὸν ἔργον; ῦ τοῦ περὶ πλε
υρὰ καλύπτει. 

εἴπ᾽ ἄγε νῦν μοι πρῶτον. ἵνα γνώω κατὰ ϑυμόν, 

ἥρως . εἴτ᾽ ἐτύμως μαντεύομαι εἴτε καὶ οὐκί, 

εἰ σύγ᾽ ἐκεῖνος, ὃν ἧμιν ἀκουόντεσσιν ἔειπεν 

οὔξ Ἑλίχηϑεν ᾽Δχαιός, ἐγὼ δὲ σε φράξομαι ὀρϑώῶς. 

εἰπὲ δ᾽ ὕπως ὀλοὸν τόδε ϑηρίον αὐτὸς ἔπεφνες. 

ὅππως τ᾽ εὔυδρον Νεμέης εἰσήλυϑε χώρον᾽ 

οὐ μὲν γάρ κε τοσόνδε κατ᾽ ᾿4πίδα κνώδαλον εὕροις 

ἱμείρων ἰδέειν, ἐπεὶ οὐ μάλα τηλίκα βόσκει, 

ἀλλ᾽ ἄρκτους τε σύας τε λύκων τ᾽ ὀλοφωϊον ἔϑνος. 

τῷ καὶ ϑαυμάξεσκον ἀκούοντες τότε υθον 

οἱ δέ νυ καὶ ψεύδεσθαι ὁδοιπόρον ἀνέρ᾽ ἔαρι 

γλ ὥώσσης μαψιδίοιο χαριξόμενον : παρεοῦσιν."“ 

Ὡς εἰπὼν μέσσης ἐξηρώησε κελεύϑου 

Φυλεύς, ὕφρα κιοῦσιν ἅμά σφισιν ἄρκιος εἴη; 

καί ῥά τε ϑηίτερον φαμένου κλύοι Ἡρακλῆος: 

ὃς μὲν ὁμαρτήσας τοίῳ προσελέξατο μύϑῳ" 

“ἢ Αὐγηιάδη ν τὸ μὲν ὑττί μὲ πρῶτον ἀνείρευ. 

αὐτὸς καὶ μάλα ῥεῖα κατὰ στάϑμην ἐνόησα. 

ἀμφὶ δέ σοι τὰ ἕκαστα λέγοιμί κε τοῦδε πελώρου 
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[κἢ Ϊ᾽ ’ , ᾿ 3 ’ 

ὀπσπῶὼς ἐκράανϑεν. ἐπεὶ λελέησαι ἀκούειν, 
΄ ,ὕ 9 Ἢ δ ἊΣ 

νόσφίν γ᾽ ἢ ὅϑεν ἠλϑε᾽ τὸ γὰρ πολέων περ ἐόντων 
3 , 3 ᾽ ᾿ " , ’ ς Β 

“4ργείων οὐδ᾽ εἷς κεν ἔχοι σάφα μυϑησασϑαι 
3 3.».ᾳῳ 2 ἐ;} “» , - οἷον δ᾽ ἀϑανάτων τίν᾽ ἐΐσκομεν ἀνδράσι πῆμα 

ἱρῶν μηνίσαντα Φορωνήεσσιν ἐφεῖναι. 
,’ ͵ Ἁ ἰχ ὦ 

πάντας γάρ, πίση τις ἐπικλύξων ποταμὸς ὡς. 

λῖς ἃ ΐ (λ δὲ Β χ ἴς ἄμοτον κεραιξε. μαλιστα δὲ Βεμβιναῖοι 
δ᾽ » Ξ » ΄ 

οὗ ἔϑεν ἀγχιστα κλαῖον ἀτλητὰ παϑόντες. 
Χ Ἁ " 3 ’ ἄ ᾽ ’ Ξ: » ἢ 

τον μὲν ἐμοὶ πρώτιστα τελεῖν ἐπέταξεν ἄεϑλον 
Ε 3 ϑ οἷς » ὃ ́ 3 ᾿] ᾽ὕ 9' ,͵ , Υ̓ 

ὑρυσϑεύς. κτεῖναι δὲ μ΄ ἐφίετο ϑηρίον αἰνὸν. 
3 Ἁ ἃ ’ ς Ἁ ο Ἁ 

αὐτὰρ ἐγὼ κέρας υγρον ἑλῶν κοίλην τε φαρέτρην 
- Ρ , 

ἐῶν ἐμπλείην νεόμην. ἑτέρηφι δὲ βάκτρον 
3 3 ’ 

εὐπαγὲς αὐτόφλοιον ἐπηρεφέος κοτένοιο 
Ἵ Ἁ Ἁ Ψ... Ἂ ς ᾿ , ὃ “- 

ἔμμητρον. τὸ μὲν αὕτος ὑπὸ ξαϑεῳ Ελικῶνι 
ς Ἁ Ἁ -» ς " , 

εὑρὼν σὺν πυκινῇσιν ολοσχερὲς ἔσπασα ῥίξαις. 
ἥδ. . ἢ Ἁ -»" δ ὡ 3 

αὐτὰρ ἐπεὶ τὸν χῶρον. ὅϑι λῖς ἡεν., ἵκανον. 
Ἁ .- , 

δὴ τότε τόξον ἑλὼν στρεπτὴν ἐπέλασσα κορώνῃ 
’ 3 “ " νευρείην. περὶ δ᾽ ἰὸν ἐχέστονον εἶϑαρ ἔβησα. 

“ Φ (Ὁ ’ 9 Ἁ ’ 3 , 

παντῃ δ᾽ οσσε φέρων ὁλοον τέρας ἑσκοπίαζξον, 

εἴ μιν ἐσαϑρήσαιμι πάρος τί με κεῖνον ἰδέσϑαι. 
᾽», 5 Ἁ 9. ὦ - ὦ 

ἤματος ἣν τὸ μεσηγύ,. καὶ οὐδ᾽ ὁπῃ ἴχνια τοῖα 
-» 95. 29 " 

φρασϑῆναι δυνάμην οὐδ᾽ ὠρυϑμοῖο πυϑέσϑαι. 
3 3 ΄ “᾿ “ 

οὐδέ μεν ἀνθρώπων τις ἔην ἐπὶ βουσὶ καὶ ἔργοις 
“2 ᾽ κά ’ φαινόμενος σπορέμοιο δι᾽ αὔλακος. ὃντιν᾽ ἐροίμην" 

3 ι ᾿ ᾿ ᾿ ’ 3: δ, 
ἄλλα κατὰ σταϑμοῦς χλωρον δέος εἶχεν ἕκαστον. 

3 Ἁ . ᾿», -»"ἽΝὝ 

οὐ μὴν πρὶν πόδας ἔσχον ὁρος τανύφυλλον ἐρευνῶν, 
3 -» - 

πρὶν ἰδέειν ἀλκῆς τε μεταυτέκα πειρηϑῆναι. 
» τὰ ὡ Φ 
ἥτοι ὃ μὲν σήραγγα προδείελος ἔστιχεν εἰς ἡν. 

᾿ » 3 Ν ’ 

βεβρωκὼς κρειῶν τε καὶ αἵματος. ἀμφὶ δὲ χαίτας 
3 . 

αὐχμηρὰς πεπάλακτο φόνῳ χαροπόν τε πρόσωπον 
΄ ΄ ’ - 

στηϑεά τε. γλωώσσῃ δὲ περιλιχμᾶτο γένειον. 
φ, κα ᾿ ; Ξ᾿ 

αὐτὰρ ἐγὼ ϑάμνοισιν ἄφαρ σκιεροῖσιν ἐκούφϑην 
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ἐν τρίβῳ ὑλήεντι δεδεγμένος ὁππόϑ᾽ ἵκοιτο; 

καὶ βάλον ἄσσον ἰόντος ἀριστερὸν ἐρ κενδῶνα 

τηὐσίως" οὐ γάρ τι βέλος διὰ σαρκὸς θλισθεν
 

ὀκριόεν, χλωρῇ δὲ παλίσσυτον ἔμπεσε ποίῃ. 

αὐτὰρ ὃ κρᾶτα δαφοινὸν ἄπο χϑονὸς ὧχ ἐπάξιρε 

ϑαμβήσας. πάντῃ δὲ διέδραμεν ὀφθαλμοῖσι 

σκεπτόμενος. λαμυροὺς δὲ χανῶν ὑπ ὀδόντας ἔφηνε. 

τῷ δ᾽ ἐγὼ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆς προΐαλλον 

ἀσχαλόων. ὥς μ᾽ ὁ πρὶν ἐτώσιος ἔκφυγε χειροθ᾽ 

μεσσηγὺς δ᾽ ἔβαλον στηϑέων. οϑὲ πλεύμονοῦ ἕδρη. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ἰός, 

ἀλλ᾽ ἔπεσε προπάροιϑε ποδῶν ἀνεμώλιος αὔτως. 

τὸ τρίτον αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶ
ν αἰνὼς 

αὐερύειν᾽ ὃ δέ μ᾽ εἶδε περιγληνώμενος Ὁσσοις 

ϑὴρ ἄἅμοτος. μακρὴν δὲ περ : ἰγνύῃσιν ἕλιξε νι 

κέρκον, ἄφαρ δὲ μάχης ἐμνήσατο" πᾶς δὲ οἱ αὐχὴν 

ϑυμοῦ ἐνεπλήσϑη.: πυρσαὶ δ᾽ ἔφριξαν ἔϑειραι 

σκυξομένῳ, κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ᾽ ἠῦτε τόξον, 

πάντοϑεν εἰληϑέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ἰξυν. 

ὡς δ᾽ ὕτ᾽ ἂν ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ πυλέων ἴδρις ἔ
ργων 

ὅρπηκας κάμπτησιν ἐρινεοῦ εὐκτεάνοιο, ξΑΡ, 

ϑάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον. ἵν ἀξόνι ῇῃ κύκλα δίφρῳ 

τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος ἐ
φινεύς ὡὩδὉ 

καμπτόμενος, τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ ᾿ 

ὡς ἐπ᾽ ἐμοὶ λῖς αἰνὸς ἀπόπροϑεν ἀϑρόος αλτο 

μαιμώων χροὸς ἄσαι" ἐγὼ δ᾽ ἑτέρηφι βέλεμνα 

χειρὶ προεσχεϑόμην καὶ ἀπ᾽ ὥμων δίπλακα λώπην. 

τῇ δ᾽ ἑτέρῃ δόπαλον κόρσης ὕπερ αὖον ἀείρας 260 

ἤλασα κὰκ κεφαλῆς; διὰ δ᾽ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα 

αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον μας 

ϑηρὸς ἀμαιμακέτοιο᾽ πέσεν δ᾽ ὅγε πρὺν ἔμ᾽ ἴχέσϑαι 

ὑψόϑεν ἐν γαίῃ, καὶ ἐπὶ τρομεροῖς ποσὶν ἑστη 
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νευστάζων κεφαλῇ περὶ γὰρ σκότος ὕσσέ οἵ ἄμφω 
ἡλϑε, βίῃ σεισϑέντος ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο. 
τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι παραφρονέοντα βαρείαις 
νωσάμενος. πρὶν αὑτις ὑπότροπον ἀμπνυνϑῆναι, 
αὐχένος ἀρρήκτοιο περ᾽ ἰνίον ἤχμασα προφϑαᾶς, 
ῥέψας τόξον ἔραξε πολύρραπτόν τε φαρέτρην᾽ 
ἡγχον δ᾽ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας 
ἐξόπιϑεν. μὴ σάρκας ὑποδρύψῃ ὀνύχεσσι, 
πρὸς δ᾽ οὐδὰας πτέρνῃσι ποδῶν στερεῶς ἐπίεζον 
οὐραίην ἐπιβάς, πλευρῇσί τε κῆρ᾽ ἐφύλασσον, 
μέχρι δγ᾽ ἐξεκάπυσσε βραχίονα ῥύχϑον ἀεέρας 
᾽ ἃ Ἁ Γ " Χμ 

ἄπνευστον. ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν Διδης. 

καὶ τότε δὴ βούλευον. ὅπως λασιαύχενα βύρσαν 
ϑηρὸς τεϑνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην, 
ἀργαλέον μάλα μόχϑον, ἐπεὶ οὐκ ἔσκε σιδήρῳ 

σας 0. ᾿ 54} " 
τμητὴ οὐδὲ λέϑοις πειρωμένῳ. οὐδὲ μὲν αλλῃ. 

ἔνϑά μοι ἀϑανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε νοῆσαι 
2 -“ὦ ’ ᾽ 3 ᾿, 3 ΄ 

αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίξειν ὀνυχεσσι. 

τοῖσι ϑοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεϑέμην μελέεσσιν 
ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσέχροος ἰωχμοῖο. 

π΄ ’ ’ὔ ΠΝ ἢ ᾿ Ἁ » 

οὗτος τοι Νεμέου γένετ ὦ φίλε ϑηρος ολεῦρος. 

πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα ϑέντος."““ 
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